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 ىرؤولل ملك

 .ثحم ةصالخ هتعدوأ سادنألا خيرات ىف باتك اذبف (دمبو )

 ىلامدقأ نأ ىضرغو جن ريالا رار دوكيم اسوا قيم

 ةيسايسلاوةيب رأاهرهاظم عيمج خغ راتلا كلذ نهةحّصضاو ةروصءىرأقلا

 ةيام مث لالحمّضاو ةعفر ن. هراودأ عييججو ةيعامجالاو

 ةأرج يبرعلا ميراتلا فئاحص دحأ ةباتك ىلع مادقالا دع ناو

 ىوتسملا كلذ عفر ىف ةراح ةيغرو صالخالا اهرربي ةأرج اهناف ةريبك

 تافاؤاا لالتت>ا اهر سي : ان رصع ىف ةيذراتلا باد الا هيلا تطيه ىذلا

 متالق ىلا تافاؤملا ةردن اهرريتو ابيف ةءجارملا ةرارمو ةمخضلا ةعدقلا

 ثيدحلا ملعتملا قوذ

 عوضوملا لان كلو بئاكلا ةمه طبثت كلسملا ةروعو نأ اح 0

 لصف لوأ ءاشنأب أدبأ تدك ام اذلو بعاصملا ماحتقا ىلع هءجشي دق

 ةياورلا فالتخا ىنلضَأو ثداوأ ا يعشن ىنعار ىتح خيراتلا كلذ نم

 بعاصملا تبلاذف دوهجملا وءسس ىنعجشو عوضوم ا ءاه ىنقاش نكلو

 هماغأل مئازملا تضهنتساو



 ع

 يف بناكلا هينامي ام بير الب فرعي عوّصوملا يف ثحاب لكو

 ةيحرفالا تافاؤملا نموةعدقلا ةيبرعاتافاواا نم داوملا جارختسا

 لعلالتخالاو طالتخالا نم تلخ نأو عييشتلاو بصمتلاب ضيفت ىنلا

 قفتياماظأ تجهتاو اطسو اقيرط ىسفنل تققغةئرايتملارصانملا نم ىف

 سادنالا خيرات بتك [ نأ تدرأ : خيرراتلا ةباتكل ةئبدحلا حورلا عم

 هلج ايدرف اكرات ترو.دق الا نوخرؤلا هلماع الاطف ابومشو اكولم

 ةماظلالا قطط ذأ كدراو اقتل ونار مسلا نازح وهال نهال

 امبرو ةفلتخلا اهنابالقناو سادنالا تاموكح ىلع ةئيدملا ةيسايسلا

 رك ذو هيدرفلا صصقلا لافغأ نم تدصق ام سوس ةياذلا هذه تناك

 كلذ عمو . ةييرملا تافلؤأأ هوشي ىذلا بارسالاب ةيصخشلا فقانلا

 نأ خرؤمال اهيف قوريو بدالاو منيراتلا ميف جست ةصرف لمعأ مل يناف

 ةيصخشلا قالخالاو تافصلا رك ذ ىلأ ةبرطاثداوملا درس نملقتني

 كلذ ىف عس وأ ىفأ ىلع . ةلوطبلاو ةمظعلا تازيمت وأتب نأ ءىراقللو

 ىلع راصتقالا نم فاّؤاا كلذل هتعسر يذلا دحلا نع جورخلا ةيشخ

 بادا ىف صاخ فاّؤم عضول ةصرف ىل تّصرع اعرو ىلودللا ضيراتلا

 امراْضحو سدنالا

 ةفاتخلا تاياورلا نيب قيفوتلا ىف ةريبك ةقشم تيناع دقلو

 ةيجنرفالا تافاؤاا فئاك تعا رامآربثكو اهمم قئاقحلا صالختساو

 ناك ةيب رعلا تاقاّولل اهنم ولم دق ةيسايسوأ ةيعامجا ذينب اهنم رفظال
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  تارّؤلا نم اهاشذي دقامل امذد قيقحتلاو رذحلا ىبتنم ابلقت يف ىدئار

 ةيموقلا وأ ةينيدلا
 تافلؤملا ماظن باتكلا اذه لوصف بيترت ىف عبتتأ نأ تيأر دقو

 خيراتلاراودأ نعةحيحص ةركف نكن لعن يعم ريخ كلذ نال ةثيدحلا

 ضوه وأ ةلودلا ضارقنا وأ ةموكحلا بالقتا تذخضف ىسادنالا

 ماملالاب تينعو ةراضملا راودأ نمرودل ةمتاوديدج رصمل ةحتاف تلذتلا

 : ةيندلا تاموكتحلا ةمظنأو ةيرملا مقاولاو تاسوتفلا يف قئاقدب

 خيرات ىلتي نأ كلذب المؤم ةعدقلا تافلؤلا ىف ةل-ه اهنأ تظحال

 ,ةينالالا ةيرورجلا وأ ةيسنرقلا ةيروبجلا حج 3 ىلع 5 سلدنالا

 ايولسأ ىلع ركذي الف هيلا ءىراقلا رظن تفلا نأ تدرأ ام كذ

 ةغللا ءانبأ ىلأف . ىطسولا نورقلا خيرات ةباتك وأ ةياور ىف ًاديدج

 يسارد عارف نم امظع ارط_ش تقرغتسا دوبج ةرم مدقأ ةيبرملا

 تنوكت امايأ رشنلل اهدادعأو اهميظنتل ىدادمتسا قفاوو ةينونامتا

 ©. ةريبك لاما بولقلاب تشادو ةيرصأل ةينطولا ةدحو اهيغ

 هبانع آلا ربع رم اذا ةنس ويام ىف هرهاتلا

 ىاحملا



 راتكلا اذه عنو ىف اهلا انمجو يتلا عجارلل م باتكلا اذه مْصو ىف ابيلا انعجو ىتلا مجارلا أ
 نودمل> نبا خيرات

 ريثأالا نبال لماكلا د
 ءادقلا ىف“ ال ريغبلا خيرات ىف رصتملا

 ىرقمال بيطرلا سلدبالا نسغ نم سيطلا حقت

 يوالسلل ىصقالا برغملا لود راخأ ىف ءاصةتسالا
 ىدوع_ملل ىهذلا جوس

 ىشك ارملا سادن*الا خيرات

 12029: - 1[ 15[هزعت 2165 دطاتكالل 12115 (1' طدمقعوتع ]55الى 18

 ممم نأع (1نك خالد 010

 آرم2 وج -[1هعاطعمءطعح دسم ا 111ةةمزعع ءا لم طرا اغمطانسع لع ا“ اكةممعمع

 معملممأ 1ع صمالعم ةهع

 (نموسصسلاغ - [للدامرتتو لع له لمستسةءعلمن لع امه دتانوك نص لك موضو

 (لطانمص - !1دععازدع ةصل طفلا نا طع 1آأفنسفلل اكان [ن15ع

 قموعار طوعا - عد ءاطتءاطاع لعع 0سمزلأ مالت 5مم

 مععاططوعاطع 6ءعوعاطتعطلاع كممصتعمك ةصنأل 80هءاصقمفلك جنع تعتأ لعع

 سئ عطقلا لعد خلص م عمت لعص هصنال ةلطمط 3 لعد

 1كرملمرب - طللوامرول هأ طع ظومفما نع طلاع

 ةسع ع ذات - ةك كطمعا طتوامرب هأ اطع 33223كك

 اممع - هما - طع 5[كنم25 11 5م



 - عادم

 ايوروأو هيقيرفأ يف برعلا تاحوتف

 برعلاو مورا دنع حتفلا ةسايس

 ليلقلا مدنج مستفلا ليبس ىف ةرماخلا ىلع ةرم لو ال برعلا مدقأ ال

 هزاطإ حاتماو ودملا قيزع ف زوفلا ةلوهس موةعار ةرصاقلا مهتبهاو

 مهن أ وانم لطدوجولا ىف ةوق أر حت نا كلذدمب م,شهدأ امناع رس نكلو

 ةيبرحلا.مردقم اوربتخا نأ دماراغقلا نم اوجرفت ممرفظ راي مفد 0

 مث ماشلاف سراف وحن نيهجتم ةينيدلاو ةيموقلا كراعلا نم مهنيب اهف

 ىف اوباذثو افرف بونجو اينايسا مث هيقيرفأ تايالوو رصم اوحتتفا

 ةينيطنطسقلا اورصاحو ىرخمصلا ايس ١ مظعم ىلع نماثلا نرقلا أدبم
 . مورلا ةلودل ةعضاخ دالبلا هذه لك تناكو ةرم ريغ

 )١( وأ ةيفرشلا ةلودلا نامور ىلع ةماكلا هذه برملا وخرؤم قلطي ”

 ةيذيطتطسقلاراصحو ىرخملاايساو رصمو ماشلا عمتف ثدا وح ىفاها رئف نييطن زيبلا

 ةلردلا ناكس ىلا ةراشالل ًأطخ مهضمإ املمعتسي انايحأو ينعملا اذه. ةلمعتسم
 ةيب رغلأ .٠ رعدو مأعلاو نان ويلا دالبو اًظوح امو ةيذ.طنطسقلا تناكدقلو

 ةيقرشلا ةلودلا كالمأ نم هيةيرفأ لامثو



 مساري سل :

 ةلودلاف خراةلاو نارمملا رهاوظ هرسفت ىجيبط تاحوتفلا هذه نَهأَو
 دوجو ىلا ىعدأ ةمث سيلو ةضهان ةلود اهربقتوأ اهيلع زوجت ةلحمضللا

 رواجتو ةضهانلاو ةلحمضلا نينلودلا كاكتحا نم ىلغتلاو ةيانلل ةقالع

 ةضو ىنايوف الماعةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا لالحتا ناك اذهل : امكالمأ

 ةيوذ ةلود ىلأ ةلوجتم ةرينص لئابق نم ةقراخ ةعرسب مه وحتو برعلا

 هلأ تدأ يتلا بايسألا ركذب كلذ كاردأ اننكميو . مئاعدلا ةتباع
 ةيسايس وأ ةيعامجأ تناك ءاوس ةينامورلا نيناوّلل ءئدابم زاتمت

 بمانااو شيما كلسىف ظتنيالف عمتجلا تاقبط نيبداح قل رفتب ةينيدوأ

 ةلودلا املا يلا دالبلا ةيعر نيينطولاب ىواستن الو امور ىنطو الأ
 ةلودلا تناك : ةيعامجالاوأ ةيسايسلا مهقوقح لماكب عتمتت وأ اهتيامحت

 قازرألاو لاومالا باصتغال ةبيصخ رداصك اهكالمأ لماعت ةينامورلا

 ىل أىيبدلا امدادبقسا مفدو اهتوعد رشنل اناديم اهريتمت ةسينكلا تناكو

 ماكملاو ةرطاربمالا ناكو ءادبش وأ اعايشأ !همانبأ نم لمجتف هاصقأت

 يف ةينارصنلا راشتنا لبق نييحيسلا ةدراطم ىف نوطشني ئبدلا لاجوو.

 درع ىف ةمئارلا لاثمالا كلذ نم اناو اهتارمحتسمو ةلودلا ءاحنأ عيج

 ةينامورلا ةموكحلل انيد ةينارصتلا تراص اماف . هئافلخو نور

 نيدلا كلذ قنتمي ل نم دابطما ىلأ ةينيدلا ةدراطلا تبلقتنا اهأياعوو

 همور اهم ترشب ىتلا هملاعتي

 لالتخالا ىدأوهتباغ ةينأمورلاةسايسلا مقس لصومباسلا نرقلا يفو



 تو

 ةينيطنطسقلا ةطاس لالحمْما ىلأ ةلودلا راطقا ميج ىف دئاسلا

 ْ 3 لقثت نأ اهتموكح ةءاطتساب دمي لف ةيةرشلا ةلودلا ةدعاق

 نئادملا تع أواهتورثسلتست تناكىتلا نيفظولا تاعامجم تاعطاقاا

 ها تثعبف أم سفن نع عافدلا سمأ اهسفنب ىلوتت نأر طق لك

 ءابعالاو ةيلامل مراذأا تفخو ةديدج احور ةموكملا بوعشلا ىف

 نيب قيرفتالب اهاياعر ىلع همور ةموكح امضرفت تناكىتلا ةيصخشلا

 ةسرف ةيرغلا ةلودلا تطةس اهيح كلذو صاخشالا وأ تاقبطلا

 نيحزانلاو نيرمعتسملا نم ىناجالاب ةيقرمشلا ةلودلا تّصافو نيحافال

 ةينامورلا ةلودلا ىوق ىف ماه رثأ فيناوقلاو هماظنالا حورلو

 لاحتسا ام دنع ةيبرالا اهتمظنأ _ءرع ةينطولا ةئيصلا تلاز دقف

 نع شيلا فئاظو ىف ةثراولا ماظن رسصقو اهئانبأ نم شوملا ميظنت

 اهراطقا عساش ىف اهدايسو ةلودلا ةبيه ديؤي ثباث شو ءاشنا

 مل ىوقلا هذه نأ ىلع بوص لكنم اهيلع نيدتمملا تاراغ دصيو

 ادئاس ناك ىذلا ماظنلا ةقدل ةيموقلا حورلا دقفءارج نمار يثك لحمضق

 نم فاأتت انورق ةينامورلا شويملا تلظ دقف فوفمصلا ميج ف

 ةلقتسملا مم مالا وأ لابملا ناكس نه ةقزئرملا نمو عمتجللا تاقبط لفسأ

 املف . انايحأ برعلاو لادنولاو طوقلا ىلع اهراصتنا نم كلذ نع لف

 تامطافملا ناكس نم ةينامورلث شويملا تفلأ ةيبرذلا ةلودلا تطققس

 حورلا تضاخف ىنطولاويدنملا نيب قيرفتلا اهه«لاحتسا ةميظع ةيسنب
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 ايسوكرأ ماكأ ىلأ فلس ايف ةينامورا شويملا تعفد يتلا ةيموقلا

 "”ةيدرفلا عماطلاو لاصا اداخأل ماظنلا ةقدفكتمل وقيطايلال>اوسو

 ةديدج ةوق ةينامورلا ةلودلا لالطأ ىلع فرشن تعءاق نيا كلذ

 اممتحم ةيطارقومبدلا مالسالا ملامتتراثأ : امنأشن أدب ىف لازنال تناك

 دهزلا اهازيمتو ةءرحلاو ةاواسلاو لدعلا اهرامش ةيروبج : اديدج

 ةرباثمالا اهرمأ لوأ ىف ةيبرعلا ةيروبهلا ةسايس كن مو . ةليضفلاو

 ةسايسلا هذه تزافف رفكللةب راحو ةيمالس الاةوعدلا رشن يف اصالخأو

 ىسايس كلم ىلأ ةينيدلا ةموكسملا تياقتا مترصمو مآشلاو سراف حتفب

 نمةيلودلاةسايسلاءيدايمق ,ةحمىلأةيمالس لا شويملا طاشن لوحو

 ةوعدلابن دلا هيفدب وب يذلا تقولافف رامعتسالاو حتفلاب ةلودلا ةمظعديبأت

 بنل اينج ةيسايسلا يو ةياجللا حورلا تراسو جتفلا مفدنا اميح

 دعاوقوةعن رشلا لوها نم نيمافللوةيناثلادعا وةلعىلو الا ةماعدأ ثنن

 ءاقتا ىف لماع ىوقأو لادتعالاو يللا ةسايس عابتا ىف عؤاو ى مسأ ندلا

 وأ ينيد قحوأ ازايتما ىف مدتحملا تاقيطوأ دارف'الا نيب قيرفتلل سبس لك

 وأ ينارصنال ناكو دحاسلا تماق اح سانكلا ماقث تناك : ىسايس

 .نم منعال ملس مل امهنيد رئامشةماقأ عتمتلاو داةتعالا ةيرح نم يدوهلا

 - قاثلا مسقلا لوالا لصفلا ةيطن زا هلودلا خيرات : ىلذف جروج )١(

 رشع صداسلا نيلصفلا ىف نامورلا ةلود طوقسو 0 :قوتح دراؤدا

 نيرشملاو ىداحلاو



 تا

 ءابع الا نم حتفلا بحصل املك ىه نيماسملا ريغ ىلع ةيزح ضرف كلذ

 قبيطل تنك جماستلاو ءاضغ الابو بئاريذلا ضرفت تناك ةاراسلابو

 اذنكم ةيم السالا ةعبرشلا نناج ةيدوهملاو ةينارصتلا : ما ريشلا

 ةسايسال اأن ندلا واهلا دعل ىتح ةبرعلا تاحوتفلا حور تناك

 ةيحيسملا لودلا ف نيماسملا لغوتنأ خيراتلا لجسي نأ ابي رغسيلف

 ناو ابعاضخا ىف اوعس يأ بوعشلا فطن اطوحم ىلغلا ىف ناك

 نم ملظلاو داديتسالا مف مليا ابتطلا تناك ةينارصتلا تاموكلا

 طبق نوامثو دمح ةعيشب اوبحر ماشلا ناكس نأو ةيرعلا تاءوكملا

 اضذب ةيقيرفأ حاتتفال رربلا لئاقو مورلا عاضخأ ىلع نيما لا عم يعم

 مسققت نآدبالو . نيم ا مكحاطابتغاو ةينيطتطسقلا ةموكمل 7

 لماوءاانم ددحنْنأ سءصيذأ ةءصولا هذهءىع ةموك لاو ةسيئنكلا

 بالتساو بئارضلا ض رفيف مورااروح ىلا نأ نكع كاهل و

 رئامغلا ىلع طغضلاو ةينيدلا ةدراطملا يف ةسينكلا ةماايم ىلأوأ قازرالا

 داقتعالا ةيرحو

 لوبيج لوالا مسقلا تلاثلا لصفلا ةيطلزيملا ةلودلا خي رات : تف ) 1(

 نيسلاو ىداحلا لصفلا ٠ لاموراا ةلرد طوقسو لالحمض



 ىناثلا لصفلا
 اينابساو ةيقيرفأ ىف برعلا تاحوتف

 وزغ )١( ةيقيرفأ ىف برعلا تاحوتف - لوور, ىسقلا
 حتفلا فا ٌةدسا (؟) ةبقع لتقمو ريوبلاة روث ةيواعم ةفالح ق برغملا حتف. هقرب

 امكاح ريصأ نب ىموم (؟) رريلا ةعزه . هنعاكلا مايق . كلملا دبع ةفالخ ىخ

 داديتسا . حتفلا لبق انايسا (4) - اينايس ساعت  ىلاثلا مقل هيقرفال

 طوقلا شرع لع كيردورسواج (5) نيماسملا لادتعا.ازيثو رصع (ه) طوقلا

 روبع (7) فيرط ةئمب .حتفلا سعأ ىف ريصن نب ىموللنايلوب تن وكلا ةضوافم

 طوقلا هعزره.قراط ةبطخ .ايئو دس انيدموا شب رش ةمقوم .ايناسسا ىلا قرالع

 نويلو هليطسقل هوزغ ةلطيلطو ريمدتو هقلامو هريلأ ىلع قراط ءاليتسأ )0(

 فرصت.كودجت الوذ وجر ىل؟هفحز قراطل. هباتع اينايسا ىلاىموم رويع

 نيحنافلا ريصم (9) قراطو ىسومل هؤاعدتسأ . كلملا دبع نب ديلولا

 لورا مدمقلا

 ةيقيرفأ يف برءلا تاحوتف

 نايفس يأن ب ةيواعمىلوتوقرشلاب ةيمأ ىبب كلمرقتسا الا.



 تود

 شويملا تناكو ""”هيقي رفأ حتف ماغنأ ىلأ هتيانع ه4جو قشمهد شرع

 ةرجشلا نم نيرشعوىدحأ ةنس ىفف كلذ لبق نيترمامتزعدق ةيبرملا

 ىلع ابلهأ حلاصف هقوب ىلأ رم قم ماعلا ني ووقف رع مئاف ا

 الو اروش اهرصاح نأ دعب اهيلع ىلوتساف سابارط ىلأ راس من ةيزملا
 رافق ىف نوماساا لغوت نامْنع ةفالخىفو. '''"رحبلايف عهنفس ىلا اهناكس

 ىذلا دعس نب قا ديعراس ةرجملا نم نيرشعو ثس ةنس ىفف هيقيرفأ

 مفان نب هبقعو برعلا دنج نم فلأ نيعب رأيفرصم ةيالو ىف ارم ف لخ
 ركسعو ةءالولا هذ-ه لها# ىلأ هقرب نيالا نم همم نمي

 لاتقل مدسقو '''ريربلا دالب منمأو ىنغأ كاذ ذأ ىهو سابارط راو

 ذاس لن ىلا طيلا نم ًادتبم ىصقالا ب غلا لوالاماسفأ ةثالث ىلا ان ومسقي و رسعم

 هيةبرفا ثلاثلاو اقرش رئازحلادو دحى ان ارهو نما هتيم ىقدال برغملا ىقاثلاو

 ةيب رثلا رصءدو دح ىلأ قرش رئازحلاد و دح نمادتمم

 4 ص ١ ج ىوالسلل ىصقالا برغملا لود رايلا ىف ءاصقتسالا (؟)

 ١14 صا ج ءادفلا ونا

 فرصني نأ بحي دهعلا كلذ ىف ةيقي رفأ ناكس نع ريربلا ةءاكر يبمتلا نأ (©)

 ةميدفلا ةجاطرق ةلود لاوز ذنم تناك ةيةيرفأ نكلو نييلصالا اهناكس ىلأ
 ةبالو هدب سءاخلا نرقلا طساوأ ىلآ دالبملا لبق ىتاثلا فرقلا لئاوأ ىف

 طبه اهيلع مهم اليتساو همور ىلع ةينامرجلا لئابقلا بلفآ ذنمو . ةناموو

 ةيناي.سا طوقلاو ايلاغ كنرفلا حتتفا اك اهوحتتفاو ةيقيرفأ ىلآ لادنولا
 ةطلس نه ةيقرشلا ةينامورلا ةلودلا روطارب-ال نكي ملو ٠ ايلاطنا درابموللاو



 يام

 مزوفلتاقم فلأ ةئامو فينيف ( نييطنزيبلا ) مورلا دئاق ” ىروجرج
 هجاط رق لالطأ نم برقلاب (الوتيفوس ) ةلطيبس يف هتنب أ ت رسأولتقو

 ىلأ دالبلا ف هشويج ثبواه.رخو اهحتفف ةلطيبس هلادبع رصاح من 1

 ىف ةيماحأشنأ نأدعب رصم ىلأ داع مث ةيزإلا مورلا ىلع ضرفو هصفق

 هليوز ف ىرخأو هقرب

 ىح ةيس نرفع وح ةيقيرفأ ىف ةيردلا تاو تفقوت مث

 مورلا نأكو ةيواعم زوفب ىلخادلا فالحل مسحو ةيلهالاب را تبثا

 باسلا ىف اولاغتو برعلا باحسنا دعب ة>وتنملا ضرالا ىلأ اوداع دق

 ىأر امان ماياعر نع حتفلا تاليو اوففخي نأ نم الدب باصتغالاو

 اواضف ةلذلاو دابعتسالا ضورفب م,اهاكل قتأو كلذ نويقيرفالا
 ةضيق نم صلختلا ىلع برملاب اورصنتساو ةدحاو هطاسل عوضملا

 نيميرأو سمخ ةنس ةيقيرفأ ىلأ دفوأو مهتوعدملا ةيواعم ينصف مورلا

 نصح دنع مورلا مزهو لئاقم فالا ةرشعىفاهمدقف حيدح نب ةرواعم

 . مئاعدلا هتباث تام وكحامب لادنولل نكت مل هنأ اك دبعلا كلذ ىف اهياع هيلعف

 ءاقبتسا هب لظتستو همور ناطاس دجمت تناك ةشحوتملا لئابقلا كلن نأ ريغ
 نم ايلاطإأ ةيقرشلا ةلودلا روطاربمأ ناينتسوي حتتفا مث . هيبدالا اهتبيمل

 ىف كلذو سوبرازيلب ريبشلا هدئاق هيقيرفأ نع لادنفلا ىلجأو طوقورتسالا

 ةلودلا ةضبق ىلأ هيقبرفأ تداع نيملا كلذ نمو سداسلا نرقلا لئاوأ

 ٠ برعلا اهحتتفا ىتح كثذك تلظو هيقرشلا

 ريجرح برعلا هيمسو ( )١



 تاو

 هثلللا دبع حتتفاو . اهحتتفا» ةسوس ىلاريبزلان:هللادبع لسرأو مجألا

 ءالولاج نصح ناو نبا

 ةيقيرفأ ىلع ىربفلا عفان نب ةيقع ةيواعم ىلو نيس ةنس ىفو

 قالا ةريشع ف قشم» نم واسف, رخ اذدئاقو اريدق ايدنج ةبقع ناكو

 برغلا لخد يح لغوت مث ةقربو ةيبول ىراحص قربخاو ب رملا دنج نم

 مورلا شويج دابأو ىطئالطالا طيحلا لاوس ىلأ ليضوو ىضأالا

 . ربدبلاو مورلا تاراغدص ىلع اهب نيمتسيل ناوريقلا ةماق ىنب مث . كلانه

 ناوريقلا ةماق اورصاحو ه >ه ةنس ربربلا راثىتح هيي رفأب اكاح ماقأو

 هيقيرفا ىف برعلا ةلود هنافوو سهذب نأ تداكو اهنعامفادم ةبقع لتقف

 ةدامتسال بهأت ناورم نب كلما دبع ةفالللا ىلوت املو .؟

 سيق نب ريهز ةدايقب ه د5 ةنس اهحاتتفال هشويج لسرأو ةيقيرفأ

 ريهز مجأبن ةقرب ةماق نع ربربلا درىل ود, ناك ىذلا ةيقع بنان يوليلا

 عاضخال هدنج قرف مث ةقرب ةنالو نع مالجأو ربربلاو مورلا عوج

 شجن هومججاهو ةصرفلا كالت مورلا زمتاق ةفلتخاا تاسبملا ىف راوثلا

 ةضيق نم برذلا بهذوريهز لتقو ةديدش ةعزه نوماسلا مزبف مخض

 ىرخا ةرم نيف

 اثلاث اشيجاهملأ لسرأف ةيقيرفأ ةدامتسا لع ممص كملادبع نكسلو

 هجاطرقو ناو ريقلا ىلع ىل وةساف ريعم لماع ناممتلا نب ناسح ةدايقب

 هنوماسلا داعتساو ةعزه رش اومزه نأ دعب ربربلاو مورلا بحسناو



 كل 00 0-7

 طيحملا لحاس ىلأ ةقرب نم ةدتمملا ىضارالا ىلع مهناطاس

 ةأرمما ءاول تحت ةيابجلا لئابقااو ''"وبربلا عمتجا فيلا كلذ ىفو
 ةليبق نم ىهو ةنهاكلاب فرعث ةناهركلاو رحسلا ةوةاهف نودقتمل اونآك

 نوماسملا دئراف حافلا شوملا ىلع اوضقتناو ساروا ليج ةيحاصو هتانز

 ةنهكلا تطسو ةقربب يبرعلا نكح عطكاو مرعوج ضعل تقزمو

 هن ةنس كلملا ديع لسرأ ىتح م اوعأ ةسمخ يدم ة.قيرفأ ىلع امدايس

 ىلا دالبلا لوم نأ الا ابفحز فاقيال ةليسو ةنهاكلا رثملو برذملا

 "9 دهامملاو روصقلا تمدهو يرقلاو نئادما تقرحأف عقلب بارخ

 ةلئاهةكرعم دعب تاتقو ابعوج قزف ساروأ لبج فس دنع ةنهاكلا

 ةسم“ شع ىالسالا ش ءىلا اودمب نأ ىلع حلصلا دقع ىلأ ريربلا رطضاو

 ريمو* دبع يغ ة: ماسقأ ' ةدرأ ىلا روشملا ينقاتو ةلكلولدممسقتي )١(

 تدجو اميحو ءاد هحوب قطنملاو ةحبالاو هغللا ةدقمملا لئابقلا ل عواطا تناك

 مممراضحو نان ولاة ها نعةبب رغلا ممالا ىلع قاطت تناك تودو ريهديعملا مثنمو

 الخ مه. فت أىلعةماكلااوقلطأو ةناهالل موسمتأ نامورلا عضخ د موزوأب ديعقو

 جراخ ةرداعملا وأ ةشحوتملا لئابقلا مسالا كالذب اومسو متا,ةءالوو ايلاطأ
 ىتلا مءالا ىلع اهوقلطأو ةينيتاللا نع برعلا اهفرح مث .اهرمأب ةيروطاريمالا

 ةيقيرفأ لحاس نكست
 168 ص مب ج ريثالا نبا (؟)



 ريرعلا ىلع ىلو نأ دعب ناوريقلا ىلا ناسح داع مث . لئاقم ف'أ نب رشعو

 ةيب رملا تالآلا عئصو نفسلا هاذبل اعنصم سن وتب ًامنأو ةنهاكلل بأ

 ةفيلطلا ىمأب المع

 نكل ومبنم فال اهقنت او ربريلا نيب مالسالا رشننا جمتفلا رثأ ىلعو

 نوئياوذخأو سراف نم اودرطنأ لعل ةيقيرفأ يقذئدنع جيراوخلا رهلخ

 فالخلل اراثم دمب ايف حبصأ ىذلا ىمتالا بصمتلاو ةدسافلا ءىدارملاب

 دعب رك ذنسأك مهضعبو ءالؤه نيب ايفو ربريلاو ةيمالسالا ل ئابقتلا نيب

 رصم ىجاص ناورم نبل زعذ أ ىل أب رغملل ايلاو نا سح لظو -. <
 0 ديع نب ديلرلا ا ينل +21 ةنس

 يدلل ؟الامزع ريدقتف ارألخأ 9 ةريدلا اوتكرف 5

 ءانيم حتتفاو ديدخ نم. كد راوثلا عوم قزم نأ ثيلي ل ىسوم ناخ

 دايز نباق راط هشيج طابض دحأأ اهيلع ىلوو مهلقاعم رخآ نيصحلا هجن

 فاورم نب زيزتلا دبعل ىلوم ناكر يصن نب ىم وم نأ نيخرومملا ضمبركذ )١(

 نيع ىف ديلولا نب دلاخ مهابس نم ريصن هابأ ذأو لئاو نركب ىلأ بستنيهنأ ليقو
 قدلوو محل ىب نم هنأ ليقو هقتعأف ناورم نب كلملا ديعل افيصو راصف رثلا

 ةرجطا نم 14 ةنس باطحلا نب رمع ةفالخ
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 لئابقلا هوجو هيلا لاتساو نيرمآتلاو ةاصملا نم برغلا رهطو ىلا
 ل ل ل

 رسأب ةيربربلا ةمأالا

0000 

 ًايوف ( مورلا رحب ) ضيبالا رحبلا ل حاس ىلع ةعقاولا ةيمالسالا روغثلا
 هقدويم ةريزج ىلا رحبلا ىف هلا هبع هنبا ثمبو مهلاتقل الوطسأ ىسوم

 .هيقيفياو هقرونيم ىلعنيداسلا نم ىرخأ تاباصع تاوتساو . ابحتتفاف
 نئادع اودب او دهاعملاوروصقاا اهب اوديشو () ةيلقصو هيناد رس اوزمغو

 قىسوم ةيالو تناكو .اهنأشأ ًادبفف تناك يلا مهاعاتص مئادب برغلا

 هتنس ادعام طيحلا لحاوس ىلا ةيبرخاا رصم دودح نم دنت نيحلا كلذ

 اينايسا كلم زبق نم ىطوقلا نايلوي تن وكلا اهمكح ناكى اا ( هتوس )

 ىلاتدتما يح ليلق الا ضع ملف . . ةيب رغاا ضيب الا رحبلا رئازج لبو

 ةميظع ةلودو اهم اكلم اهناذ ىف تناكضرأ

 فوز



 تاؤس

 ىلاكل .ىسقلا

 اينابسل تف
 ةياعر تح ةيرملاو لد_#لا ةمعنب عتمتت هيقيرفأ تناك امن تاع

 رين تي نوني ةرواهلا ةريزجلاب (') :نابس الر ناك ىمالسالا ملا

 روصعلا نم رصع ىف ةينابسالا ةمأالا نكت مل: رئاملا (') طوقلا

 موضع اهلمعتسا أكو ناكل يلع االط' مسالا كلذ برعلا لمعتسيال (1)

 نابشأ ميكلمو همور مجع نأ ( ىزارلا نع) ىرغملا رك ذ دقق صاخشالل ةيمدسلا

 ركذو . انايما تيمس همسأبو سادنالا كلم ىلع ( ؟ ) هقرافالا اوبلغ شطظيط نبا

 مما اينابشأ ناكو . هيليبشأ ىب ىذلا وهو . فرحف ناهبصأ همسا نأ مهضعب
 . ( 89 ص ١ ج بيطلا حنت ) اذه نابشأ هلزني ناك ىذلا هيليبشأ دلل ًاصاخ

 لاق مث ةينيدةفارخم مهأشنمرسفو نابشأ ىلا نوبسني نيينابشالا نأ نايح نب رك ذو
 (؟لادنولا) تاقلو:ثبلا ثوعدي ةمأ همدر مجع نم نيينارشالا ءالؤه ىلع بلغو »

 طولا ةمأ مسهبلع لخو مث . حيسملا ثعب نم كاذو هطيب نب شيواط مبكلمو

 ىخرؤ٠ خيش نودل+ نب ىورو . ةفارخ ثيدح ءهكاذهو(دؤص)أ ج حض )

 رطقلااوك لما دق طوقلا نأ » ةينيناللا تاياورلا ممأقفتم ًاتينع مم رثك أو برعاا
 اورصاح نيينطلا م مل تناك بورح دعل مالسالا ليقنينسلا نم نيل ىنلدتالا

 نودلخ نبأ ) «سلدنالا ىلا طونلا فر هنت نأ ىلع سلا موعم اودقع مث همور اهيف

 ) ١١١ ص 4 ج

 دارياب ىنتكنف طوقلا خم, ران نع باوساب ركشنأ ماقملا انل حمسيال (,)



 اينابسافف اوداعأ دقنطوقلا كولم دبع ىف اهنم (ظح دكنأو الاح ًاوسأ

 اوفعأو ةطسوتملا تاقبطلا لهاك ىئارضلاب اولقثأف ميدقلا قامورلا دبعلا

 بارما ىلا ..ىشلا لاح تلا ىح ةزاتمملا تاقبطلاو فارشالا اهم

 ةراجتلاو ةعانملا تكلهو سؤبلاو

 اكسب اوطلتخم مهأف ةماكلا ينمع ةمأةقيقللا ىف طوقلا نكي مو
 روطاربمالا دبع ىف ةره لوال طوقلا مسآ خب راتلا ركفي : هنع ةزيجو ةذبن
 طساوأ ىلا اودزن مهمأ حجري و بونادلا فافض ىلع مهيراح هنأف ىنامورلا سورسيد
 ةنس نم سمامعا نرقلا لئاوأ ىفو (رشاعلا لصفلا : نوييج) هواندنكسا نءابورءا
 كيرالأمريمأاايلاط,ا وزب سويرونوهروطاربمالادبع ةيداليم 4٠١ ةنس ىلا +

 ايلقو فلوتأ كيرالأ اناخ دبهتو ىروطاربمالا شيلا ىف هنافو دعب اوعدنا مث
 اديعتينأو( سيلاغريثالا نباويمسيو )ايلاغ ىف ةروثلا ام.قي نأب اتفار روطاربمالا

 ةيالوب اييلافروطاربمالاأ ناك ث.نويباولاو نال لاو لادنولا اهيلعىل و: سا ىنلا اينابسا

 ىروطاربمالا شيجلا ناربمالا نواعىورت برحقو.نوراجلاوراولا نيب دتمملا رطقلا
 عيسوت ىلع نارز اني ةمقوملا هذه لبق اناكو م 8١ ةنس ىرتتلا الينا ةعزه ىلعأ

 ةينربلا ىلا راوالا نمايلاغ ىلع سماختا نرقلا لئاوأ ىف اهناطلس اطسب يح امرك المو
 ايلوتساف اهعاطال اقيقحت رثك أ اينابسا مذ ايأر اعنأ يلع نورلا ىلا طرملا نم

 ضع ملو لادنولا هب مصعتسا ىذلا ىل ثلا اهتكر ادع 684 و 55 ىتتس نيب اويلع

 د>أ ذفتاو اهب اولقتساو اهرم.أب ةريزجلا طوقلا كال:ءاىتح سماخلا نرقلا رخاوأ

 حتفلاىحهدمب نمكاللا نوثراوتي هؤافاخ لظو هل ةرضاح ( وديلوت ) ةلطيلط مهكولم

 ةياور سيخ يهو كاذ مه قثني داكيام طوقلا نع ريثالا نب ركذ دقو ىمال سالا

 ( 71و 7١17 ص ؛ ج) اهب ترث ةيب رع



 الو همس

 ةئيهلا نم لك ناك لب هتيعرب متافلا جزمب ىذلا طالتخالا كلذ ةريزجلا

 نومسقينيدلالاجرو فارشالا ناكفهسفنالقتسم ةموكحملاو كا احلا

 نوفرصيو ةخذابلاروصقلا نونكسيو ةريبك تاعاطقأ ىلا مهنيةكءامملا
 ءارقف نم ةفئاطا ةعارزلاو ةعانصلا رمأ نيكرات ةياونلاو ورللا ىف مهناقوأ

 لذ ىف نوشيميةيررحلا مسن قاشنتساف لمأة رمل نكي ديبعلا وأ يعشللا
 ريمالانْذَأ الاجاوزلا نوعيطتسيالو الوقنمالواراقع نوكسات-الةعضو

 روج نم باذ .ملا فوتص غابأ اوناع نيذلا ةريزجلا دوهي ناكو

 نمزب ىبرعلا مع تفل لبق ةروثلا اولواح دق نيدلا لاجروفارمثالاو كاملا

 قانتعا ىلا اورطضاو مهرايد تبهنو مهعومج تقزمو اوقفخأف ريصق
 صلختاا ىلافوتياهالكذو دطضا ادوهيلاو رسثايلا سءشا|ناكف.ةينارصنلا

 طوقلا رين نم
 اوعضخأ نيذلا ةربابجلا ربربلا كئلوأ اودوعي ملف مهسفنأ طوقلا أمأ

 طيحلاو برئنادلا نيب اهف اولغوتو مالا ةك-ام اوبصتغاو همور ءايربك
 هيئربلا روخصب نيبجتحم ( طوقلا ةلود سسؤم ) كيرالأ ءافاخ ناك لب

 مهنايتف أبعي الو ةنيدم نيصحتب نونعيال ل-لا تايس ىف نوقرغتسي
 لذاختلا حور مهشب ترسو وبلا ىلا مهك وام غرفت (') فيس ديرجتب

 نيملسملا نيبو مهنيب اهظعقرفلا ناك فرتلا فاوسمفن اوةعدلالا | ور

 .نوس#او ىدلحلا لصفلا:نوبيج )0
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 دقفةلأجا ىلعو رمتنلانمهوزرحأ اممهمئازع ددشو مهلك نييدلا ممج نيذلا

 لال_حضأالاو داسفلا كلذ ةسينكلاو بعشلاوطالبلا ىلع دوسي ناك
 راضتح الا رود ىقةلودلاب فصعت يلا متازملا فعّصو

 بابسأ ىلا عجرت ةريزجلا ىلع نيهلسلل ءاليتسا ةعرسو - ه
 (هشطيغ) ازيتولاق ةرداناةعاجشاا نمكلذ ىف مهلا بسأوأم ريغ ةديدع

 يلا نوصحلاو عالقلا عيمج سداسلا نرقلا رخاوأ ىف مده طوقلا كلم

 ىلاتاعزانملا دامحاو مالسلا طسب ىف هنم ةبغر كاملا بلق ىمحت تناك

 تياداوملا زوف دمب نيماسملامامأ نكي ملف ءارمالا نيب اهاظل رمتسي ناك

 اهادحار كفت نأ ودىرخافةدحاو ةريبكلانئادملا ىل: اولوتسي نأ الا

 ةرضاح ةلطياط تماسو اةيفخ اعافد تعفاد اهناف ةبطرق الأ ةمواقملا ىف

 هين ربلا لابج نوماسملا محتقا ينح ةثالث ماوعأ ضمت مو و ةمواقم نود طوقلا

 ابرغو اقرمش ةريزاجا مل تناد نأ دعب اسنرف بونج ىف اولغونو

 دقف ىمالسالا متفلا نم دوفنلا ىلا نابس "الا ودديام ة كي و

 ىف الاد تعا اهوحتتفا ىلا دالبلا عبمج ىف اول ءف اك نوماسملا ىدبأ

 موماكحو موس انكي ظافتحالاب ممل اوحمدف مهدئاقمل امارتحاو مهتلماعم

 نابأ ةيطرق ىف ناكو لدعلاو ةاواسملاب مهيلع بئارضلا اوضرفو مهءاضقو

 نابسالا ناكو رخأ تس ةلطيلط ىفو سان عيس ةيماليسألا هلودا

 مده اولواح 5 ىذأب نوماسملا اماني لف مهرئاس هش ةماقأ ق ًارارحأ

 لب ءاب الا نع ءانب' الا امتراوت يلا د_لاقتلا قيزم : الو ةينبدلا ةمظن الأ



 ا

 دع هقئتعاو هلثاضقو مالسأالا لاج نءءالا مامأ اوصرع نأ اوفتك |

 ةينارصنلا وخرؤم اباماعي ةقيقح كلتو نابسالا ءاظع نم ريثك مسفلا

 ملسأا نيب قيرفتلا نكي مل سلدنالا خيرات ىف رءاضغألا نم ءىشن

 ململا براحام | ريثك ف ةيمال_سالا ةلودلا أديم ىف اهم قارصتلاو

 قارصن ريمأ رزأ دشل ملسم ريمأ ضونام اريثكو بنل اهنج ىنارسصنلاو
 د رجالك *ن |ىرتسو فرعا ةلكع ملسلا نيح نيقيرفلا نيب قثالعلا تناكو

 نابس الا نأ ونييحيسملا ىلا اجا 7 .وللا نك ماسلا رئاعش تقزهو فيسلا

 ىوس ةرزألا نم نيمل ملا جارخ ل ل مهدارج ف مهد أر نكي

 ةيمالسالا تاعاججلا هفلأت م قيمس بصعت اهبوشي ةينيد اس

 اوبرتقاو ةيقيرفأ نوماس ا سقتفا انس نايس الا لاس تنأ# اذكه

 ىف لازتال نيا كلذ ىف ( ه-تبس ) هتوس تناكو سادنالا 0 نم

 مو فقرا_ط لبجن فورعملا قيضملا سلدن 'الا نع باصفي طوقلا ةضبف

 رفظلاءاي ربك عمى .ومنكلو. هتبس ىوس قيرف'الا ميتفلا صقني نكي

 دئاقنايلويكثن وكلا اهك اح ربسل ةءاقلا راوسأ نم وندي نأ عطتسي م

 تنوكلا نمقلا سر ىوس ةريملا كلت نم ىسوم ذقن مل هنأ ىلع طوقلا

 نوملسملا رصف للا يبس ىف هفيس وه فتو هنصح مدقي هنأ اين هرم هسفن

 نابس الا داعأ ردتلا كلذ بابسأ نع تلأس اذاو . اينايسأ متفل هوعديو

 مكلف ايضا وأ اهبعدخ ءارذع ةصق : « ادنرولفوأ » افك ةصق كيلع

 ماقتنالا ليبسف هئيدو هموق ىحم بأو



 هد ا لس

 ةينارصنلا باتك اهذخا ةنتفلاو لاجخلاو مارغلا نم ةعزت افاك ةصقو

 هلطيلط و كلملاطالب ىلا ابلسرأ لالا ةمئار ةأتف نايلو تنوكلل ناكهنأ

 ناسرفلا فارششأو لئاقعلا تامبرك نيب ةيبرتلا نم اه. قيليام قلتتل
 حقك طالب ف ةاعفلا هتمواقو كيردور باق ناتفلا اهلاج ىوبتساذ

 كلذب اهابأ ةنيكسملا تريخأف اهفافع كبتناو اهصتغاف ةليذرلاو داسفلاب
 لالخاهز هدي ةصرفبقرتو ماقتنالاب مسقأو هيلا اهمدقةساف ىزللاو راملا

 (')رجان ريمأو بصتتنم كلم ىلع ءاضقلل ةيسايسلا ثداوالا

 (')كيردورناك طوقلاكلم ازتو ةافو دعبف ةصرفلا هذه تّصرعو
 فصتغا دق فلااسلا دادبةسالا ىرم اوناع نيذلا فارشالا دحأ وهو

 كانت ىلع اقيلمن ثرؤملا كاذ لوقبو . نوسلاو ىداخلا لصفلا : نوبيج )١(
 نيهارباااهدب و: ا نكذو 59 رطخ ةيمدم كواملا ءاوهأ تن الط 2 : هصقأأ

 ررومجو برعلا وخرؤ» قغتيو « ةيلايخ هصقك ةلوبقم !رئاذ ف تناك نأو ةيداملا

 همادق:ساو نايلويتنركلاةنايطئبدس ربك أ ةمصقلا هذه نأ ىلع مترفالا ىشرؤم نم
 اذممو 4 أمس تاضأ هديضعتو ببنلا اذه ارا حجر انكلو . , تقال ىلوم

 وهو حوضوب ىأرلا اذه نايح نب دروأ دقو . مجرفالا ىخرؤم نم ةاقثلا ىأر

 - نايح نب نع ىرقملا ) هبنيناللا تاياورلا مه قفتي هب ترثع ىبرع حاضيأ ريخ

 < ص ىثك أرملا د حاولا ديعو !1١١ ص ع حج - نودلخ نيلد

 قيدزر ىعحصأةيمسنب ريال. نب هامم دقو . قيرذل برعلا وخرؤم هممسيو (؟)
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 نايصملا لع اوفلاحتو مييأ راصن أ ىلا ءال وه أجتلاوا زيتوءانبأ نمش رمال

 ةسنكلا ميعذو هيليبشأو هلطيلط فقسأ سايوأ مهم ةدزاؤمب ةروتلاو

 ناك هنأو فلاحتلا كلذ ىفدي نايلوي تن وكلا نوكي نأ لوقمال قع

 رفاو سأيلا ديدش نايلوي ناكو . ديدحلا كلملاب ةقثلا ليلق فوالا ميظع

 ةتبسا همكحب ةريزجلا حاتفم ىلع ضبقي راصنالاو عابتالا ريثك ةورثلا

 ركفةكيردور ىلع ب رحلا رهشي نأ هتعاطتسا ىف نكي مل نكلو قيضملاو

 فعضلاعْصاوم ىسو هنالب اقم قوأ هلئاسر ىف نيعوب رعلابراصنتسالا ىف

 ةلوهسل ىموم رسف اهانه ةرفوو اهتاريخ ليزج هل فصوو هتمأ نم

 كاذ ذأ وهو نينمؤال ريمأ نذأتسي يح فقوت هنكلو هتمظعو حتتفلا

 لامث ىف ةعقاولا برغلا كلامم حتفي نأ هرمأف كالا دبع نب د.ِلولا

 ةفالخلاىلابمضي نأو هيقيرفا
 حتفلات ادعم ءيهيو نايلوي بنكي هجنطب هتماقأ ءانثأ ىسوم ناكو

 رابثأن م دصقي ال هنأ نايلويل دك أو ردنلا ةيشخ هتيئب رهجي ملو 2

 ةماسع ةلوذ ءاشنا ىوني ال هنأو مئانغلا بسكو حتتفلا دج قوس ير

 نم ميعذ ىلا نيماملا نم شيحي دبعي نأ لبق هنكلو () رحبلا ءارو

 لئاقم ةئامسخ زهخل عورشملا قدم ققحتي نأ دارأ ةينارصنلا ءامجز

 نفس عيدأ ىف هتيس نم رحبلا اوربع ربربلا نم مهيفابو برعلا نم مهسمخ
 ةقلطم ,دنلاو ةسحللاو ةنايخلا تاصو قحتسي ال ناينوي تئوكلا نأ رهظي(1)

 نيعتسي نأهعورش» ناك امنأو . برعلا هدالب ميثسن ديري ناك هنا تبث ل خراتلازاف
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 فيرط مدئاق مساب فيرط ةريزجب تيم ىلا ةلباقملا ةعقبلاب اولزتو
 ةنس ) ةرجهلا نم زيعستو ىدحا ةئس ناضمر رهش ىف كلذو كلام نبا

 كلت اومسأو ناياوو تنوك.!| روصق ىلا لالتلا نيب اوراس مث ( ملل

 اوقلو رحبلا ىلا ؤراب تابنلا هوسكي اهبف سأرل ءارضحلا ةريزجلاب ةمقيلا
 ىسوم لخابي ةدوملا ةمالسو ةريزجلات اريخ نمونييحيسملا مارك أ نم
 لام الا خولبو رفظلاب راشبتسالا ىلع

 زبج (مم١ ةنسليربأ ) ةرجحلا نم 4؟ ةنس بجر رهش قو بساو/

 قراط ىلا مهتدايق لس ربربلاو ب رعلا نم لت اقمفال [ ةعبس ريصن نب ىسو#

 ةيقيرفالا بورحلا ىف اوربظ نيذلا ربربلا طاب دحأ ىبيللا دايز نب

 1 ايدنج قراط ناكو . هجنط ءانيمل ايلاو ذئدنع 00

 ىلا تيم ىلا ةهقبلاب لزنو نا-يلوب نفس ىف رحبلا ربعف ابرج ادن
 ريمد: اهنكحم ناك ىلا ةريزجلا ةيالو ىلا راس من (') قراط لبحي 0

 ةناكم اهؤذنم ومن ةموكح ىف 4 نوكي ىتح كيردور داعبأو ةموكحلا بلق ىلع مهب

 ناكو . ءرمأ ىلع بلغ هنكلو اضيأ ماقتنالا لجالف افاك ةممق ثتحص ناو سا

 (؟14١ ص  جيريثالا نب ) امزع قدصأو ءاهد ربك ُأىسوم

 هلاجر مفديل اهيلع مدقأ اقراط نأب لق ىلا نفسنا قارحأ ةعقاو نأ رهظي (1
 ةغوبصم ودعلا مامأ دادترالا وأر قرقتلا ىف نوركفيال ىتحو لاتقلا ىف لاسبنسالا ىلا

 ن«كاذ جتنتسن نأ بجي الو . نيخرؤملا نم ةاقثلا لاوفأ ىف درت لف . ةخابلا مئارب
 نغسل ناف« ممامأ ودعلاو مئارو نم رحب ملا ؟ رفملا نبأ هلق ثيح قراط ةبطخ

 ةقاطم ةفيدب برعلا ف رص نهر نكلملامأل وقمملا نءو نايلوي تن وكسلا اك طم تن :
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 تدصت طوقلان مم ذارش مزه نأدمبابعالق لتحاو كيردور لماع ىطوقلا

 . مهادلا م ذانخأاب# ر وامل تايال ولاماكع رداب و . هفاقيال

 هدئاق رمأف ةيلامشا|ت امطاقملاف برملاب ال_ةتشم كاذ ذأ كيردور ناكو

 اهيلا هفحز مباتو ةلطيلطها<قراط همزبف هلمش قيزمتو ودملا درب وكيدأ

 هتمأو هشرعب قيحلا رطألا ةماسج ( قيرذل ) كيردور ك ردأو

 ,مايتأ فارشالاو ءارمالا ممجو اهتةقاسأو ةكم املا ءاظع ىعد ةساف

 0 ةمخّص ةوق ىهو لتا-ةم فلا ةئام ءاهز كاذ ذأ طوقلا شيج غلبق

 ا ىسوم ىلا بتكم قراط للاريخلا | ءو . صالخالاو ماظنلا اهبحص

 ل هل ةقاط الاع كيردور هيلع فحز دق

 ازيتو را_صنأ نم ريثك نايلوي ىلا مهلاو افلا معينا نوماسملا غلبف

 ديدجلا ؟ملاا ىلع نيقانلا

 لايشو(سد ريزك !) شي رش ةدلب هاجن سداق نم نيخسرف ديق ىلعو .
 ىذلا ( تيل داوجلا ) كل ىداو رهن فافض ىلع (اينوديس ) ةنودش

 ةينارصنلاو مالسالا قالت : طوقلاو برعلا قالت سداق جيلخ ىف بصي ٠

 ىدم نيشيلا نيب رهلا قرفو و؟ ةنس نائمر نم اتيقب زيتليلل كالذو

 دلو » ةماع ةكرمم ايبنبب تبيشن و امحتتلا عبارلا مويلا ىفو . مايأ ةلالث

 احشتم ءيىل اللاب اجوتم ( كيردور ) هفلخ ةيؤر دنع كيرالأ لجخم

 لاتقل أدم و « (') جاملا نم جدوه ىف امجطشم بهذلاو ريرحلاب
 نإ ب ١١1؟ ص ١ ج بيبطلا حفن  نوسؤللاو ىداملا لصفلا.. نوبيج )١(



 مسح اي إ سس

 التماوهتربكمهنعارو ودملاةأط ولقتب ةق راخلا مفيش منرنوملسلارعش

 :ةدلاخ: :|هتبطخ مييفقلأقهلاج رعجشي قراط ذذَأَف ( ) مهالتق نم لبسلا

 سلو م كمامأ ودعلاو يّدارو نم رحبلا ؟ رفلا نيأ ؛ سانلا املأ »

 نم مو 0 ةريزملا هذه ىف ركنا اوملعاو . رببعلاو قدصلا الا هللاو مك- 1

 هتاوقأو هتحمسأو هشوبجب مود. ء جلبقتسا دقو ماثللا ةيدأم ىف ماقيالا

 هن وصلاختستام الامك !تاوقأال ومكف ويسالا مك دزوالمتأ او ةروفوم

 اوزجانت و مك داقتفا ىلع مايالا مكب تدتما نأو . اد ىديأ نم

 مكيلعةأ كو ولقلاتضومتو ,كحبر ترهذ 1 رمأ وكل

 ا ةزجانعمكرما نم ةبقاملا هذه نالذخ مكسفنا نع اوعفداف

 نأ نكمأ هيف ةصرفلا زاهنا ناو ةنيصملا هتنيدم كبل هب تقلا دقف

 الو ةوجنب ه.زع انا وأ مكرذحأ مل ىناو : توملاب مكسقتال مح

 ناركتا اوماعاو.ىسمإب دبا سوفت: اهيف اعاتم صخرأةطخ لعمكتامح
 مكسفنأبا وبغرئالف.اليوط ذلالا هفرالا ّسقمتسا اليلق قالا ىلع متربص

 هذه تأشن ألم مك._داب دقو . ىظ- نم ىفوأب هيف مكظح اف ىسفن نع
 ناجرأاو ردلا ىف تالفارلا .نان ويلا تائب نم ناسحلا رولا نم ةريزملا

 ناجيتاا ىوذ كولملا روق ىف تاروصقملا . نايقع'ا» ةجوسنلا للملاو

 . انابرع لاطبالا نم نينمؤلا ريمأ كللا دبع نب ديلولا مكيختنا دقو
 ٠/, ص ؟ ج هبيتق نب - قونيرزالاب انه هي.سبو ؟١؟ص(يجريثالا

 ١١١ ص ١ ج ىزأ لا نع حف (1)



 0 هنم ةقث اناتخأو اراهصأ ةريزحلا هذه كوامل مكين هضرو

 ىلع هللا بار: ,ك:مهظح نوكيل ناسرفلاو لاطبالا ةدلاجع مكحامسا و

 نم كال ةعلاع اهمنمم نوكيلو . ةريزجلا هذهم هنيد راهظأو هتلكءالعأ

 نوكي ام ىلع مكداجنأ ىلو ىلاعت هّللاو . مكاو نينمؤملا نود نمو هنود

 نأ هلثم اوامفات ءىث نم تامفام ؛ سائلا امبأ : نيدادلا ىف اركَذ مكل

 لاتقلا ىف دحاو لجر ةئيبك اون وكم  اوفقف تفقو ناو ءاولمحاف تلمح

 ناف هنود للةمأو هطلاخأ ىح هيهنأال ثيح مهتيغاط ىلا دماع ىناو الا

 اولوتوا مكحبر بهذتو اولشفتف اوءزانتالو« اونزحت الو اونهن الف تلتق
 ةسوندلاب اوضرت نأ مايأ كايأو . ريسأو ليتق نيب اوديقف مودا ربل

 ةحارلاو ةماركحلا نم يكل لج اهق اويغراو . مك ديأب اوطعت الو

 اولمفت نأ كتاف ةداهشلا باوث نم م كك ١ لحا دق امو ٠ ةلذلاو ةنبملا نم

 نم نيب ادغ ثيدحلا ءوسو نيبملا ارسم اًووبت مديفمو مكمم هاو

 < () ىلمح اولمجاف هاشغأ ىتح لماح اذئأهو . نيملسلا نم مكفرع

 كي ملف ىنرخلا ساخلاو ةداقلا فقوه ىلعالا لئلا ىه قراط ةبطخ نأ 0(

 فئو» نم باجعالل ىعدأب رهعو ايلاطيا ف ترابان وب وأ ايلاغ يف رصيق فقوع

 : حتنلا ىف اهلاق ةدبممق ن٠ قراط دشنأو . شيرش لبس ىف قراط

 ىرتشا دق ايلا نوكي نأ ىسع اريمق زاجلاب ائيفس انبكر

 أرسيت اهبف ءىثلا انيهتشااماذا ةنجب المعأو الاومأو ا سوقن

 اردجأ ناك ىذا انكردأ نحن اذا اةهوغن تلاس فيك ىلاين انساو



 لصتملا  ذس

 تنماف ىح ريصلاو تابثلا ىلع هلاجر ضيرحت نم قراط غرف امو
 ةينارصتلا دنج نم اريثكس ايوأو ناوي لامساو ةقثو امادقأ مهسوفن

 ةمالس ىف ىعسي ريمأ لك ذخأف قرفنلاو قاقشلا روذب شيلا ىئفارذبو

 ىلا لس نم نكرأو ةيلانلا مايأ ةثالثا ءانثأ طوقلا ةيننب تقزمو هسفن
 ىدنج وم نمرفهنكلوهدايج عرسأ كي ددور ىطتماو . (') رارفلا

 () ريبكلا ىداولا هايم ىف كلهبل
 طوقلا ىلع بعرلا داس ىطوقلا رشيملا لممث تتش الو -م

 ىف رصنلا ءابنأ تعاذو . لوبسلا ىف اولغوتو نوصحلاو عالقلاب اومنتما
 نيرمامأا نم ليس ىنرعلا شيملا ىلإ مفدناف اهرواج امو ةتبسو هجنط

 (اينودس انيدم) هنودش ةنيدم ىلا قراط راسو . ربربلاو برملا نم

 اهبلع ىلوتساف هنومرق ىلع فحز مث . ديدش راص> دعب اهلع ىلوتساف

 نيك شملاهللا مزه مث . لاوش نم نولخ سل دحالا موب ىلا مهب برحلا تاصناف

 ضرالا كيب ةسبلم ليوط رهدب كلذ دعب مهماظع تماقأ ميظع قلخ مهنم لتقف
 ميكولمو مجعلا رايك نوفرعي اوناكف هردق لويام ,هركسع نم نوملسملا زاحو اولق
 مهديبعن وزي وةضفلام ا وح مهند نم نوكرعيو موعباصأ ىف اهنودهي بهذلا ماوخي

 ( 1١١ ص١ ج حقن )> ساحنلا ماوخي
 ةنيلخلا ىلا اهي ثءبو هسأر ذخأ اقراط نأ برعلا ىخرؤم ضعب ركذ (0)

 : اهنا 0 حاص تثمح . ىعافالاب ىأالم رثإ ىلا ىقلا هنأ جمن رفالا ىخرؤ» ضعب دقتسمو

 (| لصف. * . جوت وسكبوت نودلا سيتنافريس)« . اياطإلماب هتلقث ىذقا ءزيملا مهنات



 - او _-

 لوافب قتلا ثيح هجتسأ ةنيد ىلا ىعتنا مث .هيليبشأ ىلع ةيزجلا ضرفو

 نيملسملا ةمواقم ىف ودعلا لسبتساو اديدش الاتق ناقي رفلا لتقاف طوقلا

 هعوجج ةيقب تقز»و ىودج نود نكسلاو

 باخ نأ دم ةياهنلا ىلا نيماسملا ةفلاحم نم اصاتم نايلوي ريو

 لغوت نم ىأرو حتفلا دممو مئانغ خلا بسك ىلع ىسوم راصتقا ىف هنظ

 ةرضاح ةلطيلط ىلع فحزلاب هيلع راشأف نيملسملا ةمقن نم هعارام قراط

 هتروشم ىلاقراط ىغصأف هباحصأ نم ءالدأبىن :رعأا شيملا دعاسو طوقا

 دبع نب ديلولا ىلومىموزأا اثيغم ثعبف ةجتسأ نم مبعم هشويج قرفو

 اركسع لسرأوةقشم نوداهلعىلوتسافسراف ةئاعبس ىف هبطرق ىلا كاملا

 ىلا اهناكس ألو هقلام ن ذومل || ميتتفاف . هقلامو ةريبلأو ةطان رغ ىلا رخآ

 اومضوأهوحتتفافهطان رغو هريبلا ىلا هجتملا شبجلاب اهشيج قا مث لابجلا

 نم ةيرس ىلا دوبيلا نومضي ةنيدم لك ىف اوناكو هطانرغ ىلا دوهلا

 مسا ريمدتو . ريمدت ةيآلو ىلا ذئدعب شيجلا ىغمو . اهظفحل نيماسملا

 ريمدت ناكو . هلوررأ اهتدعاقو همحاب تع مدقت اكةيالولا هذه 5ك اح

 نيقيرغلا ني لاتقلا دتشاو نيملسملاب قتلف مزملا قداص سأبا| ديدش

 راوسالا ىلع ءاسنلا ضرعو هلويرأ ىلا أجتلاف هدنج مظعم ىف نأ ىلا

 طورشب مهم زافوحاصلاه يلع اوضرمف نيمل سمان اماهيأ لاجرلا باوثأ ىف

 ةيزجلاوىسلا نم ريمدت اهب تذقتأ ةنسح

 ىلا افيروم لابج اقرتخم ةلطيلط ىلا شيجاا ةيقيب قراط راسو



 تاو

 نيلماح ىراصنلا اهنم رفف «هلاتشق» هليطسقو (') سلدنالاىيالو لفت

 سئانك ع يس 5 قأو مهعم قب نم ليبس قراط ىلخأو مهيسيدق راث ال

 نامورلاوظوقلل حابأو مهرئاعش ةماقإ ىف ةيرملا ةنبكلاو فقس الل كرتو
 فحزسابوأىلا ةنيدملا ةراداب دبع ترأ دعبو مهديلاقتو مهنيناوق عابذا

 ىلع فرشأو ايدوتسا لابج ربع مث نويلو ةليطسق ازغو الامث هشيحي

 نع ةنوكملا ايريبيأ ةريزج هبش ىلع سادنالا مسا برعلا باتك قلطي )١(
 نكلو ةماع ى.ادنالا خعراتلا ةلءا ه٠ اوأر ام اذا نيتيلاحلا لانئثري'و اينابسأ ىلود

 تاحوتفلا ةياهههب ىتالمالا محل لهشب نآك ٠١ يلع م ءالا كاز قاطينأ ثدمحي

 يراصتلا ءالكما دع لبث اءو' فالطأ اسارأ نع نه مد م د ىلا ثتدأ ىلا ةللامثلا

 ةليظسا نا اردو نوياو رافانو نودارا تايالو نوكنت ى لا ةيلامثلا تايالولا ىلع

 ةلودلا ادب قرم ءالا كاذب تيمع ىلا ةيالواالا لمنال ةيقيقحلا سادنالا نكلو

 لاوقأ تب راضن د_ةاوايربيا ةرب ز> هيش نم قرشلا بوتملا قف شن يلاو ةيبرعلا

 هثدحتسا له ىردتال لوهجم ةياهنلا ىف قاقتشالاو ةيمستلاا هذه لصأ ىف نيخرؤملا

 اهنأ ىرقملا ركذ دف لادنولا وأ طوفلا هلمعتسا قياس ممأ نع هوفرح وأ برعلا

 مل لاق مجاعالا ن' موق ُش نامزلا مىدق ىلع امكس نم لوأ ممساب كاذب تيمس

 نب ثفاي نب سادنالاب تيمس امنا ديمس نب نع لاقر ( 59 ص ١ جت ) شودنأ
 ءزج حقن / ةتبش بسذتهيلاو اهل ةلباقملا ةودعلاب لزأ تفاب نيثيش هاخأ ذأ أاك حوت

 مممأي هنايشأ سادنالا ن نودس ىراصنلا نأ كلذ قوف ربثالا نب ركذو (هم”سصا

 ليفناد رك ذو( ؟ذ؟ب ص4 ج )سوديلطب دنع ارمسأ وه اذهو ايكوامدحأ سابقآ

 | )0 وروأ كلامت باتك ) لادنولا دلب ىأ اي سولادناف ةملك نم ذوخأم قافتشالا نأ

 ماقملا هنع قيضن ( امم كلذ ريغ نورخآ رك رذو



 لا

 هدرو هتاحوتف ةياهن تناكف (') ةين وقس جيلخ ىلع مقاولا نوجيك ءانيم

 ناكو ةلطيلط ىلا ةدوملاب ىسوم رماوأ هتلصوو مدقتلا نع طيبحلا بابع

 قيضملل هماحتقا نم ماعل كلذ

 د. سح ىلا قراط لامتأب ىءوم باجعأ بلقتا نيملا كلذ قف
 هنالهدعوتيو هب قحاي يح مدقتيال نأ هرذني هيلا تكف ةريغلا هتكرحو

 فال“ ةينامبو برعلا نم فالآ ةرشع ىف رحبلا ربع من. هنذا ريغب لغوت

 (م هسةنس ناضمر)نايلوي هلبقتسا ثيح ةريزملا ةيالوب لزتو ربربلا نم
 ىلع ىلوتساو. ءانع دعب تماسف اهماع راصحلا قيّصو هيابشأ ىلع فحزو

 هتتاهأقؤلاب وهبن افةلطيلط نم ب رقلابق راط هل قتساو ريصقراصح دعب ةدرام

 نم غلب نكلو». نايصعلاو جورحلا ةمهتب نجسلا قامحأ ىف لطبلا جزو
 قراطز واجن نأ مالسالا رهص ىف ةيمللا ءاكذو ةساملا ءاقتو ماظنأا ةقد

 ةيالو ىلع فتاثالا فحزف « (') ةدا_مقلا ىلا داعو ىزملا كلذ نع

 اهنم اهتافاح دجربز نم هارضخ ىهو دواد نب ناماس ةدئام ىلعيل وتءاف هي روتسأ
 ىلا قرشملا نم نامورلا املقن ةدئاملا هذه نأ لاقي و نوتسو ةسخو ةئامأث الجرأو
 نأ ربئالا نب رك ذو . برعلا اهزرحأو همور ىلع اولوتسا نيح طوقلا اهمنغف ةمور
 (71؟ص وج )ةدثملا زرحأو سدقملا تيب اذ لادنولا دوه ىق ابنايسأ كوام دحأ
 كولم سئافن نم ىهامئاو ناملسل نكن مل ةدئا_!١ نأ مث رفالاىخرؤم ضعب ركذد»

 باومصلا برقأ اذهو ةلطيلط ىف اهب اورثع برعلا نأو طوقلا
 ريالا نب ؟ا؟ ص ١ جحفقن  نوسقلاو ىداحلا لصفلا نوبيج (0)



5" 

 نثادملا نم اهريغو هنولشربو هنوغارتو هطسق رس ىلع ايلوتساو نوجارأ

 نفساهن واشرب هانيم تحتفو هطسقرم.ىف ادجسم شب رقتنب و . ةيلامثلا

 ازغو هينربلا لابج ربع مث هيقيلج وزغياقراط ىموم كرت ذئدعبو . مأشلا
 ىلوتساوط ولا كولمل كاذ ذا ةعبات تناك ىلا ايناميسوأ كوددكال ةيالو

 ( نوبرت )هنوبرأو ( نوساكراك) هن وشقرق ىلع
 مأشلا ىلا لوصولاو ابوروأ ميمج وزغ ف ءىرمجلا دئاقلا ركف انهو

 مأو ةينارصنلا دالب نم اهنيام حاتتفاو ةينيطتطسقلا قيرط نم

 هديؤي هين بلا محتفي ممْص شيب عورشم ا ذيفنت ردةي ناكو ( ') ةحيرفلا

 نيتلحمضلادرابم والاو حئرفلا ىكلمم ىلع الوأ ىضقيفرحبلا نم لوطسأ

 لئابقلا لمش تتشب مث نمو ةينارصنلا دبمو ناك تاغ ةدعاتهمور ىلع م

 ىضقيف دوسالا رحبلا ىف هيصم ىلا بونادلا ىرح عنقي م ةينامرملا

 لصيف ىرغصلا ايسآ ىلا ربمي مث ةينيطتطسقلا ىفةيطنزيبلا ةلوذلا ىلع

 كلذ ممجني ناك ىدوم نأ بيو الو (") مأشلا تايالوب هيك اطنأ ءانيم
 اتالم كب دال د كدا دل ارجل "ياش لا يلع ناسك )

 "6١ص ؛ جا

 1١7 ص 4 ج نودلخ نب - ١١ ص ١ جا: حم (1)

 ةطخلا هذهو . ( نيماملا كح تحن اينايساو ايقيرفأ عيران ) : نودراك (0)

 نيبام حتتفيل سينادي رثيم ةطخم اهنتراق» ٠ نكي برعلا ىخرؤ٠ نم ريثك اهركذ ىلا

 ًاءيجايقوفي و لامثلا قب رط نم دو»ب مث قرشلا حتتفيل رصيق ةطخ وأ ةمورو مرقلا

 ميظع حاجنب ذفن ىدقلا ةجاطرق ريمأ لابدناه عورشم



 كاذ ذا ادئاس ناك قرفتلا تاف هذيفنت ىلع مدقأ ول ميظملا عورشلا

 ءازأ ع مي ٠ ةفالحلاا ىلا لوصولا نيبو هني لوح تناك يلا ممالا ىلع

 ىلا دهرا ةسليس نكسذوةنارصنلا لك جت معذ ىالسألا طخلا

 دياولا رمأ ذا ميدبلا للا كلذ لاوز ىف اًيبس تناك قشم د طالب اهميتا

 . ايلاطيا وزغو اسنرف قارتخا ربدي ناك امي حتفلا نع فقوتي نأ هلماع
 قراخاف نويحيسلا مععتسا ثيح ةيلبجلا لفاملا عاضخآ مامتأل دامف
 قبي ملو راوثلا لسع تتش نأ دعب لقاعما كلن ىلع ىلوتساو هيقيليج

 ناك ذاو . ويالب ل لاقي يع اول ت تحن تممجت ةريسب مذارش الأ مهنم

 احمو . اراطو هيعدتسب قشم نمل سوال هفاوتال ايت بوم

 (رطخ ناك هناسيرالف ايمئاعدتسالكاذ ذا ديل وْلاتمفد ىلا لما وعلا تناك

 ىف نصحتلا نم والب نكم ىموم ليح راف كلانهمالسالا لبقتسم ىلع

 ةبب ونجلاةيمالس الا تايالولا ىلع دعب ايفتضق ىاىوقلا كلن ةرامأو لابجلا

 رحبلا لحاس حتتفا دق ىسوم نب زيزعلا د بع ناكن يملا كلذ ىفو
 طظوقلا لباعوةعاو هيايبشأ ىف راوثلا عضخأو هيسنلب و هقلام نيب مقاول

 ريمدت عم هتدهاعم ىف انلو . تئارشلا ضرف ىف لدتعاو لدعلاو نيللاب

 تداوح ميج ىو (' اهنيلو ةيبرملا ةسايسلا لادتعا ىلع دهاش ريخ

 خرؤلا اهنع زواجتي ةريخ ص رداوب الا هاذأ نم طوقلا لذي ل ستفلا

 مسقأو اهيلع قفنا ىلا حلصلا طورش صن » : ةدهاملا صن وه اذهو (1)

 هللا مسب  طوقلا ربمأ ريمدتو ريصن نب ىموم نب زي زعلا هبع نم لك اهعابناب



 ل © نس

 كولم وأرست ملا نيح نايسالاب طوقا هل زا ىذلاع ”ارلالي ولاب سامتتال در .هلإ

 (')سلدنالا عاجرتسا نيح ا نوجارأو هليطسق

 هيليبشأأهترضاح لم ةديدجلا هتمركح ىسوم ظن ليحرلا لبقو
 ىلا رحبلا كو 5 . زيزعلا دبع هنبا ىلا اهدادأب دبعو ردبلاب اهلاصتال

 ًامجار لفقو همم قراطو نيعستو ةسخ ةنس ةجحلا ىذ ربش ىف قرشملا
 (') فحتلاو مئانخلا سيفنب القثم قشمد ىلا

 ضرمتبالو هتبالوف انمأ ىتبب ريمدت نأ : ىنأيام زب زءلادبع طرتشي : ميحرلا نمحرلا
 ةعبسلا هنئادم ملسي ريمدت نأو . هدالوأ وأ هئاسن وأ هلام وأ ةصخشل ىذأب نانا

 دعاسيال هنأو . هقرالو اروأو اريجو اروساك افو الومو تناكيلاو الوتنلافو هلويرأ

 ايودس ىدؤي نأو ماياون نم هفرميام نع غلبي لب ميةداصي وأ ةفيلطلا ءادعأ
 ايل'موحعمقلا نم لبياكمةعب رأو بهذلا نم لاقثم ةثام طوقلا نم ربمأ لكك لذكو
 فصن مهءابنأ مهنمد>او لك ىدؤي نأو لاعاو لسملاو تيزلا نم اردقو رمثلا نم

 مثور ةرجحلا نم نيعسأو عب رأ ماع بجر رهش نم نولخ عب رال ترتك - كاذ

 خي راتلا ) ىف ىزيلف اذكتو هخي رات ىف لافودناس ركذو « نومءاسم دوهش ةمبرأ اهيلع

 (اربماوك زي ربالق ر يمأ نيب م /ث4 ةنم ىف تدقع ىرخأ ةدهامم صوصن ( ىسنكلا

 الاقثم نهرشعو ةسهح سئانكلاا ةبي ريضتلءج اهيفو نامورلاو طوقلاو لاقتربلا ف

 : ىراصنلاو ةثثم ( ةيلأ ردتع ) ةمماجلا سئانكلاو نوسخ ةريدالاو بحالا نم
 امن“ رمأ ىلع مدقنال نأو سئانكلا باوبأ قافت نأ بيو : مياضق ميك اي

 نياسملا ةما 2 بيعت وأ ةيمال.سالا ةنايدلاب يرزي نأ

 نوسلاو ىداحلا لصتالا : نوبيح )0(

 ,ااومالاو متانفلانم ًاريثك سادنالا نماوباصأ برعلا نأ نوخرؤملا ركذ (5)



 تت

 عدن لو قشم دطالب ءايربكض رن ل ىموم تاحوتفذأى لع -
 ىوقتلاو ةليضفلا, ضيفتسوفنلاهيفتناك دبع ىفدقألاو ةمقنلاتاليوهنع

 ىف ةمصوو اراع رهدلا دبأ نايقيي لاركت و دوحّ متافلا أفاك ةفيلملا ناف

 نيب وملاو باذعلاو نجس لطيلا ىلع ىذقو ةيمالسالا ةفالخلا نيبج

 ةقافلاو سّبلا نئارب

 لصو له نوخرؤؤملا فلتخاو نيطساف ىف ةيربط ىلا ىبوم لصو
 قئدا نيح مأشلا مدق هنا اولاقف هدبوأ كلملا ديع نب ديلولا توم لبق

 هيلا ىوكشلاب ثينمو قراط هقيسو . ةفالألا شرع كالا ديع نب نابلس
 هيلع ضرفو نجسلا ةبايغ ىلا هجزو هلزع مث ريزعتلاو بين أتلاب هلبأةف هنم
 نأ ىلع نيخرؤملا رثك ] نكلو . هتورث ىرم ءةدرج ةحداف ةمارغ

 دبملاىلو نايلس هيلا بتكفديلولا ةافو لبقمأشلا لصو ريصن نب ىموم
 مئانغلاب هتفالخ رد ىف هيلع مدقيف ديلولا توه نأ ءاجر لبمتي نأ
 منسو ركذلا ةفلاسلا نايل ةدئأم اهنم ارفاو امسق ةفالملا ىلا اهنم ىسوم لمح دقو
 نوئالثوأ ف رشم ةينامو ةيبهذلا باوثالاب نوحشتي طوقلأ فارشأ نم ةئامبرأ

 لصفلا : نوبيج) مهّدنم فرش وأ ملاجل اوبختلا انانأو اروك ذ ىرسسالا نم فنأ
 اهوحتف نيح ةلطيلط يف اودجوبرعلا نأ نيخرؤملا ضع لو( نوسؤلاو ىداحلا
 رهالا بهذقا نم اجات نومبسو ةئام كاذ نف ىصحي الام لاومالاو رئاخذفا نم
 ربا نهد ىكدا١ فيس فلآ اهبيف دجوو ةمب ركلا ةراجحلا فانصأو ردلاب ةعصرع
 جا 5 1 فصو هب طيمحيالام ةضفلاو بهذقا ىناوأ نمو لايكحأ توقايناو

 ) 88١ه نص



 مع اإل دس

 شاخحالا هل راسف ىح دياولاو مدق ىح ريسلا ىف دجو ىسوم ىبأف ةريثكلا
 فاختساو قون ىنح ال. لق الا تكمي لو فحتلاو رئاخذلاو مئا.نغلاو

 دك ىح سمشلا ىف ه-ةماقاب رماف هتناهأ ىف غلإبو هيلع دقخل . ناملس

 زيز.لا ديعهنب !لتق ىلع سلدنالا لهأ ضرحو ةميظع الاومأ همرغو كابس

 مم » هل لاقف ناملس ةمقت نم بالا نب ديزي هقيدد صب ىسموم راجتساو

 :ارادمو بورما دئاكمب مهفرعأو سانلا لقعأ نم كن أ كنع عم مسأ لزأ

 سلدنالاتك-امام دب لجرلا اذه دي ىف تلصح فيكى 0 ايندلا

 مارلا دعب تنقيثو راخزلا رحبلا موقلا ءالؤه نيبو كنيي تيقلأو

 رئاخذلا نمكدي ىف لصحو اهءرتخأ تنأ ادالب تفاذتساو هباعصتساو

 كقنع تيقلأام عانتمالا هب ترهظأ ولام لاحرلاو لقاملاو لاومالاو .

 دعب ىلولا هنأو دبع ىلو ناولس نأ تملع كنأ مث . كنحري ال نم دب ىف

 كديب تيقلاو هتفلاخ كلذ دمبو . ةلاحمال كالحلا لع فرشأ دقو هيخأ

 باهملا نب الن اباس ب اوح ناكو .« ككوامم و ككلام تدّحأو دك اهلا ىلا
 روبلا دا. قتاو روبظلا نم هل نكمت ا.؟ ل هتشا دق ىسوم سأر نأ »

 تبهودقىك.!وفيسلاالا هوحعالام ىلع راشبالاو لاومالا ف عحتلاو

 لام نم لفغام دري ىح باذ. هلا هنع عفاو ريغ كلذ دعب انأو . همد كل

 لأسيل هب فاطي نأك نأ ىلا اينا _هسأو ةيفيرفأ متاف لاح تلآو . « لا

 مهخأو سانلا رتفأ نم تام لاحخلاكل' ىفو . هبتاتقيام برعلا ءايغا نه

 ةرجهلانمنيعستو عبسةنس كلذو هدلوم بسني ثيح ةراجحلا يداوب



 مالا ةسايس ىف ايكح ةيبرحلا هنربخ قوف ريصن نب ىسوم ناكو
 ثيدحلاب اناع . مظنلاو رينلا ىف اميلي . نافل عقو تاموكسملا ةراداو

 ('لدسحلاودقحلا هيلع باني ناكهنأ الآ ةعيرشلاو

 ةوكسلانوغو ءال هباعرتف لظوفلا نالويب كن وك ريتامأ
 نكساو. برعلانم ةمذ رش ديب لمق هنأ سسفلا ةاورلا لاقو . تمصلاو
 ثاريمىلع اياوتسااءهماف ازيتو ىببأ ةأفاكم اونسحأ برعلا نأ قةحلا نم
 هبيصت توبجرس هاخأ بصتغا نيوخالا ربك أ ايبأ ةافو دنعو . اننا

 تجوزتو امئاريم درب اهل ىفقف قشمد ىف ةفيلخلا ىلا هتكشف هتنبا نم

 ىف ميهارباو قاحسا هانبأ لبقتساو . برعلا فا رزقا ديلا نم اذه

 (") ميركسفلاو بيحرنلا نم امهب قيلي اهب اينابسأ

 )١( ج حفن ىراجحلاو لاوكشي نبو نايح نب نع ىرقملا ١ص 6*١ و و١١
 ةبتق نالةسايسلاوةءامالا - 55ص جا ريثالا نب - 118 ص ؛ ج نودلخ نإ:

 صاب ِج "4

 نو.سجلاوىداحلا لصفلا :نوييج ) ” (



 ثلاثلا لصفلا

 ايوروأ ىف برعلا تاحوتف

 تامطاةم.ديدجلا ماظنلا . حتفلا ريئأت (1) حتفلارارمتسا_لو وب'مسلا

 نب حمسلا ةبالو . ىنقثلا رملا . هل_ةةمو ومومنب زيزملا دبع ةياآلو (؟) سادنالا

 هلتقمو هسينع ةبالو . حمسلا لتق»و زولو: ةمقوم . حرفلا ةكامم ذ كالام

 : ةسعأ ىلأ نب ةتايخ . حتفلا فانئتسا . قفانلا نمعرلا دبع ةيالو ()

 . ودروبو لرا ىلع هؤاليتسا . اسرف ىلع نمحرلا دبع فحز . هلتقمو هتوزه
 صناصو نوصناريبو نويل طوقس دوا قودلا ةعزهو نودرودلا ة_قوم

 ةلودلا لالطا ىلع حترفلاو برعلأ () روت ةمقوم 9 ىلادر ىسقلا

 ظفاحم لئرام لراش . برعلا شيج (8) ىنالسالا حتفلا ليس ( © ) ةينامورلا
 جنرفلا مودق . روت ىلع نمحرلا دبع ءاليثءأ . برعلا ةاقالم هدادعتسا. جنرفلا

 (7) برعلا باحسنأو نمحرلا دبع لتق» . ءاديشلاطالب وأ هبيئاوب وأ روت ةمقوم

 ةينارصنلاو مالءالا ريصمفةمقوملاريثأث .رونةمقوم .ءجنرفلاو برعلا ىخر م لاوقأ

 ةيالو . نطق نب كلملا دمع ةبالو ( م )  ةيلخادلا برك  تلاملو ىسفلا _

 ةيلهالا برحلا . هبقع لئقمو نطق نب ةرود (4) وزغلا فانثتسا . جابملا نبع
 فسوب .٠ . همالس نب ةيلمث ةيالو . ماسح لتقمو رضم ةروئ . راطخلا وبا ماسح ةيالو

 هلوب أ طوقم .هيمالسالا لقاعش جنرفلا ةمجاوم . نمح لأ دبع نبأ



 مل 4 الأ

 كورن مقل

 ميتفلا رارمتسا

 بالقتا ةحتافو ديدج دبع أدبم ةريزجال برعلا حاتتفا ناك.

 اومظنف ةقيد..> ىلا ةريزجلا برعا) لوح : ةيعامجالا اهنوثش ىف مظع

 ىلا اوقفوتي مل مهنكلو : ةءانصلاو مولعلا اود-طعو ةيرادالا اهنوثس
 سيسأتل ةصرفلا مهيدل تناك : لئابقلا سفنأ ىف تاعزانملاو ةريخاا دامخأ
 ارصاق كلذ نكي ملو . قرفتلاو فالحلاب ا.هوماضَأ مهنكلو ةيدبأ ةلود
 اوناك رثيجلا داوس مهمه فلأتي ناك نيذلا ربربلا ناف ةيبرعلا لئابقلا ىلع

 ناكو . نايصعلاو جاوملا ءاول اومفر املاطاو برعلا طابضلا نوضغبي

 . مهيشحول ربربلاو مهل ايربكعل برعلا نوضغبي نابسالا وملسم

 نكلو ةيسنجلاون والا ففالتتخا لك ةيطارقمبدلا مالسالا مبلاعت 0

 عطتسي مل فيسلاب اهيف مالسالا رشتنا ىلا ةسيصاقلا راطفالا ىف ىنرع

 لشم ناكف ةمزال ةل هيبط هل تناك ىلا هايريك. ١١ كلت نع لزا_ هني 1

 . قاتعاو . هقيلللا فرشأ هسفن دعي قوسكسلا ىزيلجالا وأ ىنام الا

 0 هينارصنلا !.هب اوقتتعا يتلا ةيشحولا سفنب مال. الا نابسالا
 لالحما ىلا كلذىدأ .جايمحلا ىلع ءابقفلا مهعجشإ وىفاذلا لب نوبلاطي

 ةداعتسال صرفلاقرتو سئاسدلا سد ىلع 9 * رثأ| مه عجشو هيب رعلا ةلودلا



 سم

 (') ةريصق ةرق ىف ةيلامشلا تايال وا
 فئارضلا ءسع نم فذحو فارشالا تازايتما ع متفلا ىضق

 ىلع لد_هلاو ةاواسلاب نوماسملا بصرف . 0 لهاك لقثي ناك ىذلا

 رايت>او مهديلاةتو مشي 17 عاام 4 اوحابأو ماو مهلاومأ 0

 ىلا تناك ىلا ةديعتساأ| تام. .طلا رصاني اود و مي نم مهداكح

 ىرقلاو قئادملا ىلا ناكسلا دأعو هقافلاو لذلا تالاح سعت 1 6 ديعلا كلذ

 كلذ نمو . ديدجلا ماظنلاب اوبحرو لوبسلاو لابلا ىف تتشتلا دعب

 لدملللاثم ريخ ناكىذلا ىمالسالا عل فتابسالا ليضفت رسم كردن

 :لوب ني الذاتسالا لاق. حئرفلا و طوقلا داديقسا ىلع حماستلا و فاصنالاو

 تناك ام يشاو . نودلخ نبا برعلا حجرات رم : ىلع ريمأ كيسأ| )1(

 ناك ري ناسا نأ اهم بابسأ ةدعا كاذو ريمحو رضع نيب فالخلا ثاذ ران رعتسن
 نأوةغالبلاوةحاصفلا نم ابيشق ابوث اهتسبلأو رمخم اهب تءلكتىّتلا ةيبرعلا ةغللا لصأ

 مالسالا ىلبةمط تناكر يهنأ كلذن مهأ واهظع ناكدئاوملاو قالخالا يف اهفالتخا
 ةريذع لك سأرب ًاودب اوناك اًشبرق دل ارم نكلو ةماض هل ءدو ةراضحو ةمام

 نه سماقتا نرقلا ىح.مهل ةيزجلا مهمفدو رمل مهعوضخ ىلا كاذ ىدأف يعز مونم
 -سحلاوةريغلا ةرانأ ىف امبس لالقتسالا ىف رضمو ةسائرلا ىف ربدع داهج ناكو دالي

 مرام تناكو اهعئاقوو برعلا « مايأ ه١ ىف كاذ ديزي ءام كلو نيتتثاطلا نيب ضغبلاو

 نر ناك ثيح طقن ةئيدملا ىفاءاو فالطا كلذ ةدح فيطلت ىف ادبس مالسألا

 فالانا كلذامتدةف ةيصاقلا راطقالا ىف ؛ءأ مظعأو خل ابأ ماثولاو داح الا ىلع ثحلا يف

 شكن



 ااا دس

 ىلعسولا نورقلا ةيوجيأ تناكى لا ةبطرق ةموكح برملا ًاشنأ »

 نيملسملا ىوس ةمن نكي ملف للا تاملظ ىف طبخت ايوروأ تناك امن
 ٍ ةيندللاو معلا رثانم اهب ماقأ نم

 مهءارو نوكرتي لادنولا وأ طوقلا نم ربربلاك نوملسملا ناكام »

 مهلك نم لدعأ طق دبشت مل سلدنالا نأف ؛ اشاح . تولاو بارحلا
 ةربللا كلت ب رعلا بستك ١ أ لوقت ترأ بعصلا نمو . هنم لصأو

 حسفي لو وزغلا ىلا ءارحصلا نم اوجرخ دقتف ةيراد"الا نوئشلاب ةقئافلا

 «(') مالاةرادا هيفذوسردي الامم ستفلا راين ممل
 ةمطاقم لك نوئش ريدي تاعطاقم ةدع ىلا اينايسا نوحافلا مسقو

 قشمد طالب نم ضيوفتب هيقيرفأ 5 اح هنيمي ىذلا ريمالا هراتخم م اح

 ىداولا رهو ضيبالا رحبلا نيب ةعقاولا ىضارالا لمشت اهالوأ تناكو

 ةريبكلا اهندمو اناي ىداو نيو رهلا كلذ زيب عقاولا ءزجلاو ريبكلا

 ءزملاو اينابسا طساوأ لمشت اعتيناثو .ناييج و هقلامو ةيليبشأو ةبط رق

 ايرغ لاغتربلا ةيالوو الامث ورود رهو ارث ضييالا رحبلا ني عقاولا

 ةينادو ةيسنلب و ةراجحلا ىداوو هييوقيسو هقنوقو هلطيلطابدم ربشأو
 اهندمربشأولافتربلاوةيقيلج ,لمشت اختتلاثو ةقرالو ةيسرمو ةنجاطرقو
 ابس تناك نيقبرفلا نيب ةديدش كرامم ىلا ديعب لبق سلدن الا ىف ىدأ ىتح اكذو
 بئابعلاو لشفلا نم مالسالاب كك انه لح اف

 لوالا لصفلا . اينايسا ل برعلا حمران : لوب نال ()



 نم دنع اهتعبارو. هقنماشو هرومسو ةقروتسأو هنوبشلو هجابو اديرم

 اهندم ربشأو ورييالا ره يفض ىلع هينربلا لابج ىلا ورودلا ء طاش

 ديلودالوو هليطتو هنوريجو هنوأشربو هتوغارو هشوطرطو هطسق رس

 اهريغو

 ىف ىرخأ ةعطاقم تْئشن ةدنأ ةيمالسالا تاحوتفلا قاطن عسنا الو

 فيدالو نوليجاموجدآو هبيزبوهن وشق ر قو من و هنورالةلماش هين ريلال امش

 هبطرقب قشمدلئابق تلزتف ةفلتخملا لئابقلا تقرفت نئادملا هذه وف

 ةريزجلاو هنودشب نيطسلفو ناجي نيرسنقو هلبينو هيليبشأي صمحو
 هطان رغو هلط_ءلطو شيرشو هقلامو هيرب نملاو سراف لئابق تلزنو

 ةرزإ+لا لخادب نوزاجملا لزنو اهريغو هدرامو

 : ابوروأ ىف ةيمالسالا تاحوتفلا ىلع مالكلا ماعأ ىلا دعتلو .؟

 ةديدجلا ةموكحلا ةرادأ ىف ةفئاف ةمه ىسوم نب ذا زيرعلا دبع ىدبأ

 يحابةيسننو ةيعرشلا ماكحالا قيبطنل ناويد أشنأف اهرومأ حالصأو

 نيحتافلا نيب جاوزلا مجشو لئابقلا ةلك عمجتاو ناكسلا براشم قفاوت
 وخرؤم اهوعدي ىلا ( ( انوليأ ) كيردور ةلمرأب وه جوزنو نايسالاو

 اويحأف سرافو ماشلاو رم نم ثورجابملا هيلع دفاوتو مصاع م أ برعلا

 لئابقلا يب قفويذأ عيطتس هن و ةراجتلاو ةءانصلا دراوم ةريزجلاب

 نم ءارغأب ةيليبشأ عراوش ىف لتقف دنجلا ة ةروث * نم دم نأ الو ةفلتخلا

 دل هيف دحم نأ ىشخم ناكو ه 49 ةنس رخاوأ يف كلملا دبع نب نايا



 و

 لوف (') هسفنب لالقتسالا ءارو ىمسي اسفانم ىسوم هيبأب هلزنأ ىذلا
 نكلو ريمصن نب ىموم تخأأ نب ىمخالا بيبد نب أيويأ هناكم دنجلا

 مل سادنالا ماح فيمي نأ هل ناك ىذلا ديزي نب ادمت هيفي رفأ لماع

 هموكملاةرضاحاهلالخىفلقت ربشأ ةعضب دمإ لزمف هنيبعت ىلع قداصي
 ريضم نم ققثلا نمحرلا ديع نب رملا هناكم نيعو ةبطرق ىلا هيليهشأ نم
 اهلالخ تركن ينس ثالث هبصنم ىف ثبلو م 718 ةنس كودجتال ازنف
 كلام نب معمسلا هناكم ىلوو زيزعلا دبع نب رم هل زمفتابارطضالاو نئفلا

 مالصأب ردابو مزحو طاشنب ةموكملا ةم زأ ىلع ضبقف ىنالوملا

 ةريبشلا ة-بطرق ةرطنف يتباو شيملاو ةرادالا ىلا ىرس ىذلا ىلا

 سادنالا ضرأ سمو

 نادعبفايظعدئاقو ًاريدق ايدج ةيرادالا هتريخ قوف ممسلا ناكو

 (؟)سفافوربو ( اينامبس ) كودحجتال ىلع فحز رومالا مظنو نافلا دمخأ
 ىهتنم ني اكلذ ىف ةيسن رفلا ةكلمملا تناكو.كلانه راوثلا لع تتشو
 ةعدلا ىلا اوتكر دق سيفولك ءانبأ نايجنفو ريملا كوام ناكو . فعذلا
 ىديأىف تالا نماثلاذرقلاليبق اوحبصأ ىح هليذ مهيلع نايسنلا بحسَو

 هدايقنا هثدحأ ىذلا ءوسلا رثالا وه هلدقم ىف ببلا نأ ربنالا نب ركذو ()
 (مص هج) ظوقلا كولع هبشنلاو ةيعرلا نع باجتحالاو ةيبالا ىف هتفلابمو انولب ال

 ناك امبرو ةالولا ءالؤه تاو:ذا ةلوط» ليصافت يلع رثمن لوأ دجوي ال(9)
 باقعلاوأةمينذااوءىسلادصقبنوكتنأب لشي ليرثالا ةتباث نكن مل مهناوزف نال كلذ
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 تلقتساةفيظو ىهر رصقلا ظفاحلاكل أل ةرادأ اوكرتو نيظف .للاو ءارزولا
 ميعذ لاةس ريص ىد نيب اهكرتو . نايجناوزك- ةرسأ كاذ ذا اهم
 لراش ناكو .لراش ىعدلا هنبا اهبصتخاف 5 رشلا هدلوو هتلمرال ةرمءالا

 اهدشأوةينامر 1| لئابقلا , مجشأ ايناراضوأ عرف نم اقود نيبب هيب أ لثم

 ءارمأ لمح ة.طاسل رث 5 طال_لل ظفاحك نيا كلذ ىف ناكو اسأب

 ةيب رطل اهسورد لراش قلتو. اهحنم ىلع نومتري وأ ندملا ماكحو تاعطاقلا

 عقاوملا فو هيسفانم نيبو هني ام اد بشنن تناك ينل! ةيلح لا كراعملا ىف

 نيراثاباو نييزيرفلا در جن رفلا لون> ا اذا اهأظل رعتسي ناك ىلا

 نيذلانامالاذ وجاه نيل !كلذىف اوناك نيذلا نيينير وتلاو نينو  كسلاو

 اهاشني ةموكح تناكو. ةيهانتم ةدشب ة_نارصنلا !وقنتعاو نيرلا اوربع

 ىسسيريمأ لك ناكف نييعاطقالا ء! رمالا عمط ىلا ةيعاد لظلاو لالتخالا

 . ظفاحملا داديتسأو كللا فعضا رقت هم وأب لالقتسالا ْق

 راغاف ني .:وكاق ود دوأ اسأب مهدشأو ودار ءالا هال هه ئوقأ ناو

 طوقا هيلازاحناو كلما باصتقاىلاسمط, ذخأو هين ونجل ايلاغ تايالو ىلع

 جنرفلاو دوينوةسءلاو

 دالب ةدعو ةنوبرأ ىلع ىلوتسا كودحتال حمسلا قرتخأ انو

 اهجاهي نأ لبق هنكلو نيتوك ١ ةمصاع زولون راصحلا راس 3 قرع

 ةلئاههكرعمنرقي رفلأ زب تبشنف محض شيحنبت وك !فودد وأهياع فرشأ

 مال؟.ةنسويامكلذو سنافورب ىلأ نوماسلا دتراو حمسلا اهبف دوشتسا
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 نعرلادبعهتدايقلش يملا بخنتا زولوت راوسأ دنع حمسلا لتق الو

 ىباكلا يحسنب ةستعمدق ىح نيتنس هبصنم ىف ثباف قفانلا هلا دبعنبا

 نهرلا دبع نوخرولا فصيو . سادن "الاايلاو ه-ةيلخلا هنيع ىذلا
 ىلع ضبقف ىوقتلاو لدملاو هنامالاو ةمئافلا هرابملاو ةقراخلا ةعاجشلاب

 مدق نأ ىلإ ةريزجلا قزع نأ تداك يبلا نإةلا دمحأو ةموكملا ةمزأ

 ( م١261 )ه #٠١ ةنس رفص ىف ديدجلا احلا

 .كودحتال ىلع فح زفلامثلافةيمالسالا تاحوتفلاةسبنع فن أتسأو

 هفلاحو ةيلامشلا نوصحلا نم اهريغو مينو هنوشقرق انو ىرخأ ةرم

 ةأرجلاىلا امجار هسبتع حاجي ناك» أجيب ىد روديزبأ لاق . كلانه طوقلا

 ايس نيلهاللهتلماعم نس> تناكو ةرثكلاو ةوقلا ىلا هنم رثك أ ةرابملاو

 لتقينأملاطلادكت ىفقو « اسلرف بونج ىف مالسالا ةكوش ةيوقت ىف

 نيينوقسغلاراوثلا نمزيمكب نوماسألا قتلا ثيح هينربلا زوافم ىف ةسينع
 نع شيلا فقوتو ةريزملا ىلا بارطّمالا داعف ( م“ حو 16

 لخادلا ىلا يحسناو وزغلا

 ةسينع ةاقو تبقع يبلا سلا تاونسلا ءانثأ سلدنالا ىلع ىلاوتو

 كاذل بارطضالا مف روش ةعضب ىوس مهضعب ل (') ةالو ةسمحخ

 اهدوقي ناك ىلا راوثا/تاباصعت ربظتساو . ةموكملا ةرادأ تلتخاو

 نامثع . ىاكلا ةملس نب ريب. ىرهغلا هللادبع نب هرغء ىلاوتلا ىلع مه )١(

 ىنالكلاديبعن مهلا .ىسيقلا ص وحالا نب هفيذح: ىمعئااةمست ىلأ نا '



 نأ م و18 ةسا ةرامالا ,لوت ىذلا هيبع نب ميلا لواحت . ويالب

 ةمقاولا نولاشو نوسامو نويل ازغو ه_:بربلا ربعف راو ؛!اةكوشدمخم

 مهتفاا كلذ ن قكلو نوبو نوتوا ىلع ىلوتساو . نوؤاسلا رهن ىلع

 ءايق.ءا ىلا ريربلا درو لئابقلا فالتخا ىدأ دقف طق ةرعشب تأيمل ريبكلا

 نيحتافلا ةضيق نع نئادملا فاخكو طوقلا

 نة رأ. دبع كمال دبءنب ماشه ةفياللا زي + مكمل قوت الو - .#

 نمحرلا دبع ناكو . .م 7/9 ةنس سادنالا ةيالول اكاح قفاذ | هلا ا

 ادئاق ناك. ةأرحو امادقأ مومظعأو نييومالا بع ىف ابيلو اخ ردقأ

 هملحو هلدمل دتجلا هاو هنيعت نوملسلا بحرف اريك 0 امظع

 تضارتف لئابقلا ميبج ىف ةملكلا دفان ةبيهلا مظع ناكو . هنيلو همركو

 دنحلا لاوحا تمظنتاو شدجلا ىف ماثولا داسو ريمحو رغم

 ”وئش مظنف ةفلتخلا تاعطاقملا ةرايزب ه.ةيالو نمحرلا ديع أدبو

 ىلا داعأو ملاظأا دوو نئرفلا عقو ءافكحالا ىلإ ا مترلداب د معو

 اهضرفو بئارضلا ماظن لدعو ةيصتنملا مبك المأو مهدباعم نييحيسملا

 للظاسالصأب ةيانعلا ىف هتيالو ردص ىضقو لدملاو ةاواسملاب عيمجلا ىلع

 شحلا ةيهأ ىلاو ةموكملا ةرادا ىلا هفالسأ دبع ىف قرطت ىذلا

 ةفلاتفملا تاطاقملا نم ابعجج ىلا فوفملا ىلا فاّضأو ايلا وز دعلإ

 سأبوةعاجشىلوأ ب رعا'نمطايض فارشاب ربربلا ناسرف ةبذ نم اشج

 نيرثاثلا تاراغ درو ةيلامثلا دودملا نيمحتل ريبادتلا ذاخا ىف غلاب و
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 نيماسلا دادتراو حمسلا لتقمل ماقتتالا ىلا قوتي نرلا دبع ناكو

 دشتحاف ايظد كاذ ذا يسار ناك ناو ةرازا ٠ قرارت راوعأ دع

 مسلاهين ادرس احناكو رارج شايج مهن ٠ عمتجاو دابجلاو وزال نوماسملا

 ءانسمحلا نم جوزت دق جنرفلا هيءب 00
 دفوأف ةروئااو نايصملا ىلع هعم فلاحتو نيتوكآ قود ة. بأ ىجيبمال

 رفف هتجوز عم مفي ”اكلا نآك ثيح ه_ءئربلا ىلا اشيج نمحرلا ديع

 طالسب ىلا تلسرأو ىجببمال ترسأو لتقو ل خأ هنكلو لابجلا ىلا

 ةفياللا ءانبا دحأ نم تجوز: ثيح قشمد

 تا.ءطاقملا ىلع فحزال هٌؤافلح ب نا يفت ىلأ نب لصاتو

 ذيفنتل له ًاتيزناليقلاتقاا ىلارطضم هسفن نمحرلا ديع 5 ةيمالسالا

 دالب) رافانو نوجارأ ىببالو قرتخاف اهب مايقلا ىف ركفي ناك ىلا ةوزنلا

 لرآ ىلعاونت فحزو مال#؟ ةدتس ميبر ىف ا رف لخدو ( سنكشبلا

 نورلا فافض ىلع ةفينع ةكرعم دءبو ةيزجلا عفد نع تفلخت ىلا

 نود ابيلع ىلوتساف ودروب ىلا ذل دع! نمحرلا دبع هحناو . ةنيدملا تماس

 نودرودلا فام ىلعدم زهفهبجو ىف فقي نأ نيتوك !قود لواحو ةقشم
 ةعقوملاكلتىف لته م ملعب ةدحو لاو » اجيب ىد روديزبا لاق . ةعزه رمش

 نوماسملا قرنخأف (') ) نيتوكأ عاضخأ متد وأ مازمتابو « يداصتلا نم

 وناوبو جن وةناسو روجيرب ةئيدحلا اسأرف تاما. نع لباقت 0



 0 نويسلاو و لوبا راوسأ قوذ يالسالا لما قفخو .اينوجر

 فحز ةيوق ةيماامم لكف كرتون مرا دبع امصح نا دعبو صئاصو

»هن نوي را وذا لاق . همرعا ةيبايرللاو
 50 رفظلا طل دتماو

 فر اطهر هفب#

 5 أ ماك اواينولو دودح ىلإ يتالسالا ش لق ناسا
 هنيه ل ماحتقا ذاك كك فور ١ اولل روم ل ليم

 لرع 0 الا قرتخ ااعروتا رفتاوأ ل ايالا رم ا نيرلا سيلف

رحم كرعمالبن ميل بايع
 هيل اب هن 

000 

 يحواأ قددص ني ديت اهراانم ا اك اعرو ا سرادم

 1 ةلاسرلاو

 -- سهو سو نا تيس وعلا ني

 ىلاثلا م (ا|”نإ ,هسدلا

 روت ةعقوم

 فر نع جحر ىلإ اوخرؤم اهتلعي ي لا ةب مالا اتمشدت 3

 هذه ليصافت ى ةاالا ىلأ روت لوبس ىف ئرفلاو نيدسلا نيب ةمداقا
0 ”الواا مارتؤمو ةعةوملا

 هم ةعيعحصلا تأبا ور رلإ هلق 6
 نم اهدا و

 مدا ام ه3 رم ماهتهالا ىلأ 000 ع عافدم الا
 ةينامورأ أدل ودلا ما وع

 يد رقلا رغاشلا نعأو طقس ىوو ) ( ١
 وعو» روان ترعاا ركاطأا

 نرسملاو ىداحلا لهوفلا تامورأا ةلود طوقتسو لالعمشأ 0(

» 5 « 



 هخمرات 0000 ماعلا كلذ كاكرا تعادت نماثلا نرقل رملا ينف

 ةيلامثلا هرالع امقأ ىف نامالا لغوتو نيركتللا لوقع نم اريك افارف

 لي دعب نادسالا يقتلا مث * . ةيبونجلا 57 الا مسكا امنب

 هسيرفلاب راثتسالا اف

 نود نيرلا ربل ناملالا همور ةازَغ غروبع ىلع ماوعأ ةثالث تضم

 ضب اميح : دئاوملاو ةفللا دحوتف ةسظنم ةموكح دالبلا ىف موقت نأ

 نكت ل بونملا نرم مفدنملا حس اكلا برعلا راين دريل لرام لراش

 ةلودلا راطقأ نم هاوسو رطقلا اذه ىفف . هيسنرفأ ىلأ تاوحت دق اءلاغ

 ا 0 رعت ماقوسماملاا نرعلا دم شفاف ةطاس تعاد هينامورلا

 اهادخأ لواحت موءاقبلا ةفصاهنم ةدحاول نكت ةيررر 0

 ناك . ةيعامجاو ةيسأيس ةمظنأيذ كساهتم عمت ىلإ أهم ةدع 00

 قاموا او سو ابر مرت هاذا ولا ا ءانبأ واكل || ملظعم

 قالخأمهيف دوسن ةرصايقلاةلودل نيعضاخ اليوط 0 يذلا ع 7 او

 ةدلامرألا لئابقال انكم كسحلاو هللا انآ ءاماضتماب .اداو تنل وو

 هلالقتساب ظفتع اهذعب مههنارهظ نيب نر «ركسلو وقوف فرست لا

 هلاكحنالاب ههرشت تقرع الا نئايلاو هب راوقلا ةقواديو قواخلالا

 يرغااهمورلالالعتا نأ ركن نأ بجي هنال ةئدمتملا دئاوعلاو ةمظن الاب

 مل نامرجلا ةازغل زغلا نآف رب ربلا نم يئاجف نافوط بلغتب ثدحي ل

 0 اهم ةدحدي زرت ال تاع ا همخبص شودج ىف نيرلا



 ا

 اه موعدا تايركمل رطق حتف ناكو . لئافم فال ةعضبإ

 َْق لصحت وأ اهاننب دوعن ةرفظملا لئابقلا تناكو . تاباصعلا هتاه لثم

 ةءاصع درلامأ ةتباث ةدعاق هذختت ىذلا اهزكرم نع دوذلل ةحوتفاا ةعّبلا

 سوفنب تماق نءزلا رورحيو دعب زفت ل ضرأ وزع وأ امل ةسفانم ىرخأ
 ةرطاخملا ولوحتلا اماخ نم ائيش اودقفق متادلا رامعتسالا ىف ةبغر نيحتافلا
 وقنتعاو .دللاو ةلاسبلا منعا ىف ريثو مهعاغ ددشي ناك ىذلا
 ةيشحولا دئاوعلا نم اريثك مهتينثو مم اوكرت» ةينارصنلا

 مهمئاباط ىلع ةيندللا بلغت ةيئار 50 !لا قانتعا شرو
 دالبلا ناف نيحافلا سعش ن : م ميرفلا ة ةراويس مترو اناء ىف

 ءارمأ نيبةكاق برملا تناكو . قرفتلاو لالتخالا رص' 0
 ةيجئر فلا ةكاما| نم هبيصن يف ضعإ ىلع مهضعب تا اقال نارحنقو ريما
 روبعلواحمتناكيتلا ةينثوا ١١ لئابقلا در را مدعبأو ّ ءدمأ ا

 ةينامورلا ةلودلا مانغ نم اهييصن لصحتل نبرلا
 يا يي اسورا كال دلل تيا تا ضاط كيصمو

 ىف تلعف ةيلامثلا تابالولا يف ناهرلا تا ولع نم عرس نا يوكو 1

 دق ناكو . ةتباث دعاوق ىلع ةيءالسالا ةمظن هلا ةحوتمملا دالبلا

 يف نوملسا| قرصروت ةقرش ديد لأ ماع ةئام يبنلا ةافو ذنم ىخع

 ايروس حتف سرفلل مهءاضخا التو . ةين.هورلا ةلودلا فصن اهلالخ

 رفظلاو حتفلا ةأيح نءّمدرت ل ماعلا يف يف ةوق مطتسن لو هيهيرفاو رعمو 1



 نرتلا أدم ىف ةيمالس الا ةلودلا لاصوأ ىلأ ى رس دق قرف قا
 ا ناس اليت الا تناكلب 7 :

 مد مهاب

 شوي | تناكو هدأ ص قيط ثداونإل تراس مصرع شد هينربلا

 : نأ مداوق 0 050000 م

 : اينايسأ ىف ةرفظلا

 ا

 ىصخنال ه2 2

 مورو ماش وا رو برع نع

 ةدحاو ةبصع رتآو طبقو سرفو
 د0 لمجمع

 ماعدلا ديطو ف اناعا اهيابش ضيغب

 ايا مراكب رعتسلاو

 ا وه رم ناو ةفاردعلا ند دسيساسلا قوق

 ءامعزلا كلب
 مهتفلاحم ىف صلخأ دقو رصنلاب ةثث لقأ
 ةفراحلا 5 ملأ كلت ارثتخحنوبتب

 تءندنأاك اهنا نم اوقثو يتلا

 ما مالا لأ 3 رفاظ مدحععز زانم الب 00

 قرشلاك روجبغلا ب | حبصب يح

 0 ءيطأاعي

 هلامث ابروأ وانت ارمش ا



 نال ١

 طق نم جاجحلا ضوتو

 هق رولا 1 را 00 لاو 4 وتلا م ادق َ نإ

 ي"١)ةيرخصلاةكميضارأو برعلا ىراك قوف ةرتكملا

 ىلعطوقلاةلود اودابأن يذلا برءلاىلأعامط الاهذ هةبسن رصتقت الو

 يخرؤم نم نيمدقنملا لاوقأ ا شيجت لب ثيدحلا ىنروالا رعاشلا
 نب نمحرلا دبعل ةفسيلملا نبيعت ةييماسلا هلامآو رفظلا الكرات يودلا

 هتلوطب تزر دئامب ئيرحارام منوال ةأيس دل ياو يتفانا هللأ دبع

 ةعاحشلاو دوجلا هيف دنحلا ثر 5ك هي ايسالا 0 بورحلا يف

 ف اهنصك ا لا ةيبوملا ةئارطو ميرفل لا ناحل هير قلا كر

 شيم ةينربلا لابج نتجرلا دبع ربع مالم؟ فيص فو 5.٠

 عيفتما سسفلا و هردعيو لتاقم فلا نينا توعلاوخر و هردش

 ىذلا شمحلا وهو لو ,الا ريدقتلا ناحجر فسرال و٠ فول هلا تاغم

 حستكا ناد كراع ريم .الا دبا ىلع «ةيل ارصنلاو اناهكت سخذما إم

 لقاعملا نم ريثك ىلع ىلوتساو دوأ قودلا ىوق تتشو نينوك أ ةعطاقم

 نئادملاو

 كراش وهدحاولجرىوس بئاصملا كلت نم ةينارصنلا دم لو »

 ( كيردور ) يف ىذوس ترور يريم الا صعاشلا نع(')



 دهم دل

 ,شرعلا ةبيه دبأ هنكلو قودلا و أ ظفاحملا بقلب عنق دف ' 0(

 وأ هسفانم هير رس ه2 1 همت ا مادملا ر .طاعا نيحو . اءلاغ و اينالا

تاحوتفو تيل ا ا طااطإ هأت ا 0 رفلا حاصو هي كعب
 .مه

سأ اوربق مهنكل و قرشا نم مهنجارم انيشخو
 اور م برغاانمايناب

 0 0 باجأو ا "ودع انين لقأ

 نب#ب نا

 راوث قحسو

 م ا

 د راي هلوزن 2 نأ

 ءبع مهملع ل مم ىنح 00 0

 هل امسأ ال حئرفلا كولل ةمس ان مهضعيو . هلراق برعلا مسيو )١(

 ضصودلق ريثالا نب هيمسوو ةلراق اسرق كولم لك وعدبف

 .هتسممتجاف': يبرعلا اولصأ ىلع انزع دقو هتيناللا نع نوبيح هراودا (؟)

 ىف يقابايزخلا اذهام هل تلاقف مهكولا ةم هذهو ةلراق مظعالا ابكسلم يآ جئرفلا

 اهبرغ» نم أوتأ يتح سمشلا ملطم ةبج نم مهفاو برعلاب عمست انك . باقعالا

 مدع ةلقو ليلقلا يءمجم ددعلاو ةدعلا نم اهف ام مظعر سلدنالا دالب ىلع اولوتساو

 وبتجرخىف .هرضرتمنال نأ ىدنع يأرلا : هائءم ام مهل لاقق ملل عوردال مينوكو

 .هرغك نع ينغت تاي مطو مهرمأ لابقأ يف مهو هرداصي 570 رسلاك مهذأف هذه

 . نم مييديأ ءىل-# يح مهواومأ ن نكحار عوردلا ةناصح نع ىنفت بول ةو ددعلا

 هنواكمتذ البط ضع مهض» نيعتسوو هس؟رلا يف اوسف نيو نكاسملا اوذختبو مئانقلا

 ( ١١5 ص ١ ج١ رع يزاجطلا نع بيطلا حفن ) يعأ و مبأب مهنم



5500 

 ىأرف يجتفوريا طالبلا ىف ةملكلا ذفان انركذ ملراش فتراكو
 ةطلسلاب راثنتسالاو شرع ١١ باصتغا نم هعامط الل 0 دوأ ةوعد ّق

 لع نم ةقالر ما دنحلا ن< ارازع اش دتفك ةئاتن لغولمفلاو

 رزأدشل ةشحوتا|ةينامرجلا رئاشعلا نيب نمو بلالاو بونادلا نافض
 امالل ماك الاو ل لالستا نيب بونجلا وح فحز من م

 ةئدم لع فحز دق هنو لإ كلت قولا شيملا ناكو . برعلا

 3 ترد هلاوخرؤم بسلبو ٠ الد لوتساو راولل وللا رهم ىلع ةعقاولا روت

 هتيكنرا ا1 هللا بضغ م لحاف لأ كلا انه نيماسملا دادترا

 ةيمالسالا مئالطل املا كفرا ةيتاللو , . حئابقلاو مان املا ٠ ريربلا لئابق ع

3 
 ا

 راو نع ماسلا نح ارض اتا يروا توق 008

 سوي نثلا دقوا أو .ةرارجلا هعومجم لراش هأجاف سرفلا : ءاقالمو

 مقاولا ل ريالا زبلا لاش وم اعا تانف اذ ةرثكلا يف هقوفت هجيرفلا

 | هييتاووروتي رتنيدم نب

 فراك قاقعلا ناد: قلتلا ىلا ةيعاذ: نقاد الا سيما لاه تناك
 قنا فاس الا لأ قود د كووول نتن 00

 وقع قكدح ا 2 ًادج ةميسج نواس اهلد للوتسا يتل | مانغل

 تاكرح ليطعت ف1 بقرك نا نعل دبع ىثخو . الالتخا نيلئاقلا

 ا هنكلو أهم ءزج كرت ىلع موامحم 5 لواخ دنحلا لاغشناو شيجلا

 لصفلا اذه نم هع الا هرقفلا عجار ( ( ١



 هد جأكال

 ناسرف نم نمافلؤم كراك شدح ناكو 5 درمملا ةفدخ كلذ 8 ددشل

 قوف ةدمجتلا مروعش لدسنتو بائذلا دواي نوحشنتي ةأشمو ةريثك

 نص و برعلا ركسعم نم لايمأ ديق ىلع راوللا ربعف ةيراعلا مهفاتكأ

 ف وةيناعمايأ ىدم ةريغص كراءم نيشدحلا نيب تدشنف رهلا قاض لع

 ا لادسلا ضال ةناع ردم اهني تادتنا مسلالا مويلا

 تذخا ىتح متاوق وللا فعاضف ىلاتلا مويلا ف لاتملا اقتاتساو

 . نيسوق باق نيماسأا نم رصنا !| مبصأو ل لالحمضالا يف مب رفلا ىوق

 نيمساادن>ن ارح أص ةيمالس الا 0 يحاصر ١ نت كح نكلو

 دسنجلا 500 فوفصلا نإ لالتخ الا مقوف 5 راطخ يف 0

 موس ءادع الإ تاج نم 5 5 يدا 0 ترهذف ع ةرو:

 كلت جيرفلا زهتتاو ينال_ساالا شدحلا يف بارطض الا مدف هتأحن ىدوا

 اوبحر فىفرعلاماسحلا له اوسنا دقم هنأ ىلع نيململا ىلع اومجرف ةصرفلا

 تفاتخاو هطابضو ىبرعلا شيما داوق نيب عازنلا ماق لكلا ىو

 لع اواوعو .رصنلا ةركف: :ايولكسلا] ةيرف طاوللا تاتو نئابقلا

 ( كودجيال)اءناتتبس ىلأن وملسملا داوقلا دن ءاف مالسو نمأ يف باحسنالا
 تاركسعملا نوكسدوأ هفيلحو لراش قاقأ دنلا رك ىفو . ليللا مالظيف

 ضع نم الأ ةيلاخ ةيواخ اهارفلأف ماجحأو رذح اهنم امدقتق ةيبرعلا



  ةلامثدنجم 0 يع رع 1

 جيرفلاب قاحأ ىذلا بعرلا ريدقت ىف سسنلا ةاورلاغلابيو # ٠ ب

 0 نرولوقيف هئارج نم مم تاح ىتلا بئاصملاو برعلا وسع نه

 ممأ_سل عم ايناب اء . لرماوجرسخ نحرلا دبع همسأ مك, هو برعل

 اوعاطتسا م لكاولخو ىصحت ال عوج ف مم اذكأو مددعو مدالوأو

 0 "اين افا لع اولوع ا اعأك رئاخذلاو بولا نم

 محتقا هعومجم تصغ دق لووسل ا ئفرأ نها ذيع ىارالو

 ىلع فيس ما طووول رفا ةحأ ف : .لرخناو لوهسلا ىف لغوتو لابحلا

 نوراملا رهم ىلع هلاتَقل مدقت اميح ودوأ نأ ىت> ةلئاه ةجردب باقرلا
 دراط مث . هدحو هللا ىوس 7 ددع فرعي نكي ل هءامأ امزهل# رفو

 ةماجسشو مادقأ وذ ا 30 ا ا يتلا ةسنلا

 ىف كلانهو . ااا رداب لق وفوأ تاكو را كلم

 ةتككوأ أعينم روسك لامثلا !| ممأ تفقومت بهأتلا يف اعوبسأ نامي رف

 فيسلا دحن برعلا اوحنذو جنشلا نم

 1 ( 8078 155176111 0“ ط1 عنأ و716 11 رك #7221108, 64 2418 1023“
 4001 ل101 072011 1770712 م5012 عقر ع ه2[ هي“ 2168 د

 62016105 6أ ة0ةغ/6 اعتي- 3ةةأ02 702 عد» 51 727:0 2/1216 0126 8
 7306 [ج جا" عن و11 710718 عو» 172 مو137106): 10101 آعد17 76711015 © 0[010-
|1 52 6011116 01185813 ,61112 271116116114 611/1 0201 17 110165 

 0 القد عزاا 1070215 7165 7056| ء»» عدي ره عز



5-5-8 

 .ق نهرا دبع لكم نأ لع ةتارضالاو جيرفلا وخرؤم عمجمو

 اويحسنا مدئاق لتقنأ دعب نذلا برعل ا دادترا مأ نم كاب ةمئولا ردص

 مم وجه نومقوتاو كن ذلا زن ويحيسملا مم روش 0 نودليللا مالظ ف

 1 أوما كلتلعءايضلا نمأئيش قلت ةيبرعاا تاياورلاو - ىلاتلا مويلاف

 دّقف بصعتلاو ةغلابااو كلشلا اهفحم ةيجنرفلا تايورلا نأ نيحىف ةميظعلا
 نمرلادبعهريماةدايقب ايلاغةلمخ اوركذو مهيطاوم بورح برعلا نود

 ه(لراش) ' سوداق# رفلا كلم نيباهاظل رعتسا ةعقوم قيودا حار

 ةد« نيماساا براحو ةرارج 0 عج هجئرفلا دود يمأ نأ فك

 نيب اورو اوكا وللا وكول لققالاجستناك

 مهتر ”ريخ و هتءاحشل مهو ار متسأا رصنلا نم 00 5 عار زعتدتش دق

 نوراطارع أورم بعو مث ءادعأ نوماس ا قزف اجلا ةديطو 7 بورحلا ُّق

 شيما كلذ مقدنا مث . ىمحنال اءوج !وبسو لووسلا كيتاه قاونذلاو
 هلا رويع دنمف ةازنلا ءالؤم ًامظأ دق رفظلا ناكو .ةلئاه ةفصا كح

 ةيالابلا 51 56 بارعلا ىَذ رو يلا ب بوتقلا هيف لا ليصاعتلا لا( 1) ْ

 1 هباثك ىف يتايسالا ىدتوك

 ١  8]0و م17 6605 جن) 08 16 12032***12 8 06 06(

 ) ينردلا اياصا ىلع رثعا ل ىف ال ب رعد 0 دقو ( اينابسأ ىف برعلا ةلود خيران
 .لايروكسالا ةينكمىف ةظوفم لئاسر وأ ينك نم امج رركذلل خرؤملا نأ روظإو

 حورلا ىلع امرت ىف تظخاح دقو م ةينيتاللا نع هجرتم وأ ينرعلا اهلصأب اما
 ثدطتسا ام ةبب رعلا
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 برعلا نكلو هلقمم منتتلاو رارفلا لأ تزكلا ةرعرا دع ألك

 مضخم نراك ىث ل تنوكلا اوكذو ة ع هواخدو هومججاه

 كلذ نم ايعر اهرسأب هجنرفلا ةمأ تجئراو . حاورالل ةضباقلا مهفويسل

 نوءلسأآ هيككرا اع ةعربشأو سودلق اهكام ىلأ تمدقتق :٠ لوبا نفيملا

 نوبران نم ةدتماا لوبسلا اورهق 5 فيكو كفسلاو بيرختلا نم

 ةنس ىفو . ريملاب مدعوو كلل مهعطفتن ااواتقو ودروبو زولوتو

 ءاقلل ىصحت ذل عوج سأر لع راو فاو بكر ةرسجملا نم 3

 كرو نمحرلا 2000 ةمياعلا روت ةنيدم ىلع قرشا نيماسأ|

 نيلعناا قيقا (قوفضف اذئابس ناك لالتخ الا ترآ طاش نم مزألا

 ىلع راصتقتالاو باالسالا كرتب مور اذأ درقلا اوشخ مهنكلو مئانتلاب

 هعلاط نسحو هدنج ةءاحش ىلع نهرلا دع دمتعاو . مهويخو مهتحلسأ

 شيملا ةءالسىلع دلاخ راخ لالتخالا نكلو . 9 يف صلخأ ىذلا

 اولئاقو « مهمئانغ اونءاضيل روت ىلع اومجه هدنجو نمحرلا دبع نأف ٠

 شيملا نيعأ مامأ مهيديأ يف ةنيدأ| تطقس يتح ةمئار ةدشب اهبوصح

 ةسرتفلاىراوضلا تابثوب !مناكس ىلع نوماملا ضقتاو هذان ال مداقلا

 نم ىلع ضاضقنالا كلاشو ىلع نراكهّللا باع نأ بير الودا ولا

 « ىلو نيملسملا ملاط ناكو دودملا زواجم
 5 غ

 ةعأو نيتغللا لاجر فطصا ( راوللا ) راوأالا رهن نم برقلابو »
 مدقت اكدوأ قردلا فلاح ىذلا هن ىن:ن رئا"وه كلذ دوعتما نأ ريظن(١)



 ءايربكلاب ضيف لاو هلاسرو نمحرلا دبع بولق تناك املو . نييزملا
 رفا كودص لع قولا نانيرو لغو لاقلا اوأدب مهافطخسلاو

 نأ ىلا نيهمرفلا نم ريثك لتقف تاشب ءالؤه مهلباقو ةيهانتم مكشنلا

 نوماسملا داع ىلاتلا مويلا يفو نيشدحلا قرفف مالظلا ميخو سمشلا تباغ

 ا 000 مايللا ف تكَر ىلا م ؟ا:غلا ىلع الق ناك منن ! 59
 ةدع تدر اف باسلاب مهنا دسوق 7 تدتما دق ودعلا دب ن د ١ عدلخم

 طلتخاو رارفلا ىلا اونثرا مهنا نظلا ىلع باغف مايحلا ةياحل مهم قرف

 نيدتر م ا عاجرا لو ماع نمر ديع ريم 6 ناكامتبو ٠ ىباتلاب لباجلا

 0 ةرداو هجئرفلا ناسرف 4 طاتحا فوفصلا َّق ماظنلا ةداعاو

 دقو . دادترالا لاح نوريثك لتقو ودعاا ماما شيملا دتراف اليتقامل رخ
 ماعلا قركذلا تيطلا نمحرلا دبع ممريمأ ل اتقو نيهاسلابةعزملا هذه تعقو

 .ةرجهلا نم ةئاللا كفل رع سماملا

 مهام تناكذقو/' 'هرسابلاعاةدايسب اادقفهيتاوب وروتكلوب-ينف

 نيناطيريلاانفالساأ تذننأ » ةمقواا هذه ثداوح نأ نويبح فوسنيف'الاق )١(
 تيرخأواهالجو ؛مورءاهل تقبتساو ىنيدلاو ىندملا نآرقلا رين نم نيلاثلا انناريجو

 « قرفتلاو ىلثفلا اهئادعأب تعقوأو هنارصتلا رزأب تدشو هيئيطتطقلا دايمتسا
 نأ ف5 ركذيو « رهابلا رصنلا » لجياش اهنيو - ( نوسلاو قاثلا لصفلا )

 (خيراتلا ةقساف ( ةكافلا يالا ءالا هةضق نم برغلا م ءأو هيارصت ١ ذدأ لثرام لراش

 مامن تناك اهرفن ماعلا خيرات روصع م ءأ رثشع ن مالا نرقلا ةحناف نأ ل كنار لوقو
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 تامامجلا ةمقتامنيذللادسملاو فالملا نكلو فوطقلاةينادلزانلاةبيرق
 ديزأا حتفلا رايت نكسف ةئيسلا ةبقاعلا كلتتملا ايدأ ةيمالسالا

 ش ةيلامثلاكلاملا لوانتن ع مالسالا ةعشأ ترصقو

 كلذ ءازأ ضب نبرأا ءاروام ىلإ دادتءالا هينئولاو ايلاغو ايلاطيأ كالتمإب ردا دع

 يتاةيحساا تاماظنلا ةببه ديأو لئرام لراك يعدي ةينام رج ةريشع ن.ىتف رطخلا

 «ةديدجح الب ىلأ ابهدو سفنلو ظ ةن>الا ةزءرغ هيضتقت دارس لا يس تداك

 ةاجنل ةمساللا فئاوملا هتاه ىد_حأ » ةمقوملا دلونرأ ربتسيو ( قارشالا ران )

 ( هضامورلا ةيرويمجلا محرات ) « نورق ىدم اه«دامس نايضو ةيناننالا

 ةعقوأل ا ىلع ةريك ةمحأ نافاعال هيلشيمو ىدنومسيس نيذرؤالا نك و

 ةلمح ىلع لئرام لرا_ش باهت نأش تمظع ايلاف يخرؤ“ ءايرك نأ » لنف ركذو

 برملاريث نم ابروأ صالخ تيستو . رهاب راصتاك هتروصو اينايسأ برع نم ةبهان

 ايدنج أسعن ىذلا ثاذثلا ويل ةعزع ىلع ىقلا اصح نأ نيح ىف جئرفلا ةءاجش ىلا

 ديلولا ريبادت طيحأ ىتد ةيئنيطنط 1# شرع ىلع سلحت دكب ملو هيلاط ءارو ثح

 قرفتلا نأ ىلع مهم ثبدحلا دقتلا نأ ىلع ( ةيطئزربلا ةلودلا خيرات ) « نايلسو

 1 رو: هعقوم هتدأ امم لجأ تايدخ هينارصتلا ىلا ثدأ هبازادلا تاروثااو

 هيمعأ ىلع قياعتلا اولواحي مل مهنأ برعأا ىخرؤم ىلع ماقلا اذه يف ذخؤ. امءو |

 نإ ) ( ٠١9 ص ١ ج يرسقملا ) تاك همضي يف اهركذ نأب ميضعب يفتكاف همقوملا

 همقو» امسيج !موعديو الصأ ايش نورلخ نب اهنع ركذي ملو ( 54 ص ه ج ريثآلا

 نيملسلا ءامانع نم اهيف دوشتسا نم ةرثكل ءادشلا طالأ



 ١١ لئاقمفلاةثاهتالثب نيملسملا رئاسخ اوردّمفسسَملاا ورلاغلاب دقو

 را هقارتخا لبق ينالسالا شدجلا فاضأ ةعبرأ نع ديزبام ىأ
 ةيملالا هي ّى ,ملا ىلآ هنوبسني عساش نوب وهو فلاو فيد, جيرفلا رث رئاسسخو

 ضع م ام ىم ةغلابإلا ةميق روظتو . ةينارصنلا رصانب دخالا ىف

 ل نكيمأ ولو شيب موموجه برع ا أتنا عسررشأ ةيطي

 مدئاق لتقل ماقتت الا اودارأ بر علا نأ ص ا نايهرلا ىوريو نمحرلا دبع

 بونملا ىلإ موماحسلا ا 1 نايئاوس رد اوبهف

 مسلسل د اس هس خا « هج ا

 هصقلا كلا نكلو 2 كلذ نع مالكلا ةسانع نوح دراودا لاق )١(

 هنيدلاو ل_كفلا هف_ذ برعلا ةدراطم ع ل اه ماجحأب اهدر نك هفارخلا
 ال مصخلا قبزع نأو هوقلاو ءامدلا دقن نع مي عئافلا نوكس نأ . شيملا هتقرفتو
 ىداخلا يلصفلا ) « رادالا هيلونو 0 نيح اأو فوفصلا مادتلا نيح ينأتي
 دي>ولا لجرلا وهف مح رلا ديع لتةءىف مالسالا تباصأ هعقوال نأ ىلع (نوسملاو
 ذوفنلا كلذ امهاع هاوس كلب لو ديحو رضع ىف ةملكلا ذفاز ناك يذلا



 مد هيتس

 ٌتااَدلا ييتكلا

 ةيلخادلا برملا

 باصأ ىذلا للملا بامملاب كللا دبع نب ماشه لعامل. م

 سادن الل امأح ىربفلا ن طق نب كلملا دبع نيع روت لوبس ىف نيداسملا

 ناكو . راطق الا كد.ئتاه ىق نياسأا ةبيه ةداهتسا ىلع لمعي نأ درصأو

 نأ اولواحو نمحرلا دبع لتمم ةصرف اوزوتا دق ةيلامشلا تاءطاقملا راوث

 راذانو ٠ ناوخارا لا هع وصلا هع ويشف نيماسملا ريث مه. اوعزمب

 اع مث . حلصلا باط ىلأ اورطضا وعقاوم ةدسع ىف راو مره ثيح

 فسوي دحلأ م 7. ةنس ىو . اهيف نيملبسأ| مقاو» نصحو كودجنال

 نيملسدلل افلام ناك ىذلا ايليسرم قود سويتئرو ءوملسأ 4 هدأ 5

 تاكل كوع لعاب واوراق اد رق قرت رع
 هج رفلا 0 هو نويتفأ ةئد 0 ىلع افحز مث. ايمتعو ةدتسلا

 ىلوتساو «ء ريق راصح دعب اهيلع املوتاساو اموفاَشي 8-5 نقلا

 ذوياو لرا ىلع كلذ دعب نوماسملا

 ناضمر ربشفف لزعء هنذكلو بونملا ىلإ كلما 5 داع دلدعبو

 هينربلازوافمفلشفلا نم هباصأ امل امأ ماع ةنس ريشون ه 105 ةنس

 ملطعالا رشا( )١
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 ةقعدقلقل 7'هتموكحح يف ارئاح امولظ ناكدنال امأو راوثلا ةلئاقم ىف
 ةبةعزاكو . ةيةيرفأل ماع, احب ا نبهللا دبع هتيعىدلا ىلولسلا اجمل نب

 فو لئابقلاو رمدانعلا عيج ىض 1 ولاا ذا درف ىوقتلاو لدعال لاثم ريخ

 عدو ارم ةدع اسنرف ازغ ةريزملا ةرادأ اف ىوت تا نيتس ملا
 ةيءالسالا عقاوأاعيمج نصف هيلد تناك امم دعبأ ىلأ ةيلرعاا تاحوتتلا

 امص دابملاو وزغلل ةدصاق هنورأ ذخلاو نورلا فافض يل ةيبرملا

 ةيالو قرتخا مالسا ه الم ةنس ىو . رئاخللاو لاج )ااه المو

 دوياوينو سنالافو ريزادووناش اورتو لوبذاس يلع ىلوتسا وهينيفود

 (؟)اسن رف ةمداع تددهو اياوجرو ىف يقال شويملا ترشتناو

 هيبرح لقاح »اما وأشنا 71 ماعب كلذ لبق نومويب !اوحتتفادق نوهفسأ | ناكو

 يالسالا ليسلاة طهأنم نع ارجاع هل ةجئرفلا مز لراش يفلاو

 نءاشيج دنارلشث هوخأ دشحو درابموالا كلم دياربتولب رصاتساف

 نيدساا مقاوم ىلع ةدحتملا شويملا تفحزمت هيلامشلا هيج ر فلا تايالولا

 ةرووقاو دانضملا ل2 وتشفلا يكسو لراتا ووصل تلازلا وو

 يره ا هوم دج امتنا روكا وراسل ب: نا ةفااوبلل ردا

 )١( ص ج ىزاراا نع حق ٠٠١ |

 هذيم ماق 4يةع ريعألا نأ رهظير . كلذل الصفن ةنب رعلا مجارملا ق دج م ) <53 (

 اسارفىفىلو الا تاوزدلا نأش امأش ناكف روت ىف نيماسملا دادنرال اماقتتا ةوزفلا

 جنرفلا ورؤ٠ هيعدرام لقأالاىلع اذهو ىدااو مائتغالاو ةيئامملا ىلع راصتقالا نم
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 اع تحذو ليوط راصحدمعإ نويت اسف نوط نر نوايا

 1 نأ دعا راصحلا عفر ىلإ راوضا هنكلو هنويرأ لراش رصاحو هيمالسسالا

 بونج ىف فاول 000 لوح م.رث ايلا حدفأ نيملسأ عافد ن نمد

 داو هييزب برق نيءاسملا مدقق لود كلذب لوحتل رفق عملب ىلا راوللا

 ةميخفلا إبلا تاذم لوحو يالسالا يملا نا[ نوكحلط اتناك نيتالا

 ةسرادالالطا الاقي مل و دامرلا 8 ا تيثك يلا ةعدملا ءارغلارا' هلو

 .كورع 8 املصت مل قرلاو ة ةرا مط أ نم هياغ يلا تاصو ىلا دوليجام نم

 ٠ . هجئرفلاو طوقلا
 فلخ ىذلا ضارء نب ' موُدلك هيفي رفاب جرخ ءانثالا كلت فو-.ه

 برغلا,تةفصعوربر ملال دق ىلع ر مشل نب جلل مم فااحنو باحبملا . نبأ

 بنا رطضالاو للملا أمف معف ةيلابسالاتايالو ولأ اهر مك وان ةروثحب ر

 007 د رسأ ىذلا كم بقعدض لوزعلا1 املا نطق ن 2 كلملا ديعرا#و

 هثالثة سر فص يفهيقع مريمأب سلدن الا لهاراث» ىزارلا لاق ه١ ؟-ةنسا

 نطق نب كلللا دبع مهياع اولوو كالا دبع نب ماشه ةف الخ يف نيرشعو

 هيومرش يقوتو رهشأ ةعكراو ماوعا ةكرف ةيقع ةيالو تناكو ةيناذلا هتالو

 جلب ةدايقي ماشلا لئابق هيلع ترامث نأ ثبلام هنأ ىلع ةموكحلا ةمزأ ىلع

 ضايع نب موثلك هعقاو نم أمجان هيقرفا نم رف ىذلا ىريشقلار شب نب
 زاحاو كلذ دعب رمالاهل بتتساو هنثجي لثمو هلتقو كلملا دبع ىلع راف

0» ( 



 : كحل

 هيمأو نطقراٌو ناعقنباب هتف ركنا نم مهلا عمتجا وهبناج يلا نوير بغلا

 يعدب أك احمد ن.هباحصانيعو ١؟4 ةنس لتمف جلب ىلع كلملا دنع اني

 وماسم )زودلوملا مضنا وةيلهالا ب رحلا نارين ترعئساف همالس نب هبلعت

 ربربلا فلاو هبلعتلاماشلا لئابق تمضناو كلملا دبع ىنبا ىلا ( نايسالا
 ةيوعم دود ةيلامشلا عقاوألا تكرتو هءوكملا ة ةراد أ تاعجلف اذا“ ايزح

 نئادملاترفقأو كلملا دبع ىببا رصانب ذخأيل لسا اهكاح هنوبرا رداغو
 ش . عافدا سوو ءرخآلا

 ىتفاوريللل طالبلل ظفاحك هنأ تح ىذلا ريدقلا قي نأ واو

 م ميرفلا نكلو ةتشم نود اهذخال دكدنع ةيءالسالا مقاوملا مجاه

 اورظتناف ةيضاملا بورحلا ىف مهاد نوملسا اهاَملا تلا سوردلا اوسني

 9 اوق ةياهالا برملا كبتو مهيلع فءضلا دوسل د

 تنادو لدعلا ريظاف هيلعم ةيالو ىلع كالملا دبع نب ماثه قداصو

 مضناف نبي رضملاجارهيف اببس ناك يينملا ىلا هزارحتا نكلو سلدنالا هل
 هدرامراوسأ دنع معمزبف نير كا لتَهل هبلعث راسو نودلوملاو ريربلا هيلا

 ذثدنع دق نكس وهلاتلامورلا يف منذ لعل كوع ةزيك اهو مهم ا

 يباكملا ماسح راطحلا وبأ يعدي ديدج مك اح نييعترماب ةفيلخلا لوسر
 افا رالف ردع نا دع واط محم اين يسرع

 يف هطرق لخدف لئابتا نب عازعلامسو ةيلهالا برحلل !دح عضل

 راوثلا لاصتو نتفلا تأدهو باراطضالا نكسف 1١6 ةنس بجر رش



 سل كابس

 نيريجلاىلا زاك راطمللا وان كل وماشلاىلا داعوةداطلا نيم : هيبلمثمقأر

 هدنفش يف نويملا م زف نيدبرفلا نيب ترعتساو ةيلهالا برحلات داعن

 ةاقاحو ةاوث نوفا 0 ل ا وللا
 لوتف ليمصلاوءدلا مدح [يدعاسإ راد دخاو موملع كح ةرنمأأ ءامعز دحأ

 ةتد هش رفأ لماع بوبح نب ن ,رلا دبع ةقداصع وكلا ةزدا ةناو

 ىربغأ نحر دبا نب فسويهناك«شيملا بختتا هنافو دنعو | ره سدح

 فدو ثدلو نأ رالاوضاريورو.» ا جاجملا ن 5 , بع كيفقح.

 كيع جرخ هنود قوت نون خم وح هنياملا ةقداصم نود هدام ىف

 5000 ىسادبالا سرافلا» ىدس ينلا هنورأ اح يمخللا نجرلا

 ىرخاتاروثتعاقو هرادنانئاخ هلتق ىتح ثبلي لف ةروثا ءاول مفرو

 ىرخالا دمةدحاونكفلا كات ف وب دمحاف ةيليهثاوةرنزا-او هجاب ىف

 ةيوق ةكلمم سيسأتو ةطلسلاب راثثتسالا ىف رك ناك هنا برالو
 ثداوملا ىرع 4ءودقرياف برخأل ىلا ماشه ديفح كاذ ذا مدق نا الول

 ايحاف للك-لا فرعنال ةمب باء هلا ميج ىلد ىومالا ريمالا بلغتو

 ةلفاعم نم انهومو .ةميظع كلم ةرامحلاب ساو تدلل هانا دع

 هئالملا خيرات ند الفتسم ىسادمالا خيرات

 نيبيدشح تاماءاقلا يف ةروثنا نيكستب الغتش.م فسو زاك ا مدبو

 اهرفن اوفاسو كودجالف ةيمالس "الا مق أ | !نعو اخض اشيج ريدم

 هتعزانوهيجو قتتإن ةيءالسالا تايماحلا نكلو نيلسأا اهناكس لتقو
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 راصحلا قيضو مالهه ةنس هنورأ ىلع فحْرف ضرالا نم ربش لك

 ةافغنيح ىلعاماوأ ىراصتأا اباهأ حتف مث نينس ميرأ راصحلا ثباف اهيلع
 نيملساا اهماكس نيبب مسبذو ةجيرفلا عومج اهنلخدف نيبلسأا اهسارح نم

 ىدأ هسفت تقولاىفو اهدهاعمو اهرودو اهدجاسم برخو ةفأر نود

 نويل ةيلامثا|تامطءافملا راوث راهظتسا ىلا ةريزج+لا لخاد بارطضالا
 ةدعاق دعإ امف نويحيسملا اهذختا ىتاا ةيابملا لقاعملل نيماسملا ءالخأو

 ش 3 وقاكلعدييشتل

 ُ لرربا باثكلا مم و



 د ةةبدسل

 ىناثلا باتكلا
 4 ىلدلالا قدما نو

 لورلا روما ا

 :لرألا لصفلا
 طسوالا نمحرلا دبع ةبالو ةناغل لخادلا نمحرلا دبع هبالو

 ممول الهدكتس اس هارب د هج ةئس

 ةيواعم نبنمحرلا دبع (1) ةيسابفلا ةلودلا ضوهنو ةيومالا ةلودلا طوقس )١(
 .نترلادبع نإ فسويل هتبراحم . سلدنالا يلا هرويعو ةيقيرفأ ىلا هرارفو هنأشغ
 ثيذ.نةمحاهه:جنرفلا سئاسد.فارتثالاو لئابقلا هرو* (0) هلتقعو فاسوي ةعزح
 .هطسقرس ماما هتعزه .نالراشةوزغ .نوبلريماتاراغ . هلئقمو هتعزه .نةءرلا دبعل

 .هةقالخاو نرلادبعنب ماشه (5) هئافوو نمحرلا درع قالخا (4) لافشنورةعقوم

 لاق . هتولشزبو هشوطرط يف هروألا . نةرلا دبع انبا ناميلسو هللا ديع جورخ

 اندك اني ةنتف.نرليف ةمقوم . ةديوريجو هنوبرأ ىلع هؤالبتسا . جئرفلل نم#رلا دبع
 تاراغ . ناميلسو ثا دبع جورخ . هقالخاو رصتنملا لا (0)نييقياحلا ةعزه

 .هلطيلط يف هروألا (97/) ةجابو هدرامو هيطرق يف ةروالا.ملا فرهنو جنرذلا

 .مطاةاقو (4) ضبرلا ةعفاو ٠ هرفخلا ةعقاو . هلطيلاا فسوي نب سوردع ةيالو

 هجاو هدرامىةروثلاا . نامرولاروبطظ . جترفلا تاراغ.طسوالا نتءر'أ دبع ةيالو

 سايفويت ةرافس .٠ ةفقاسالا سا# . هيطرق ىف ىراهالا بصمت (5) هلطدطو
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 امدايسعزاتتتنتفلاو بارطضالاب ضيفت سلدم الا انكرت -

 يي اهيف بشيو نابسأو ربر واب رع نمةفلتخملا بازحأالا

 ىتلا ةيوم الا ةلودلانأ نيح ىف ةيقبرفاباملامع وأ ةفالخال ثارتكا
 ا ىف اهمأ ىءارتب ةكوشلا ةذفان مئاعدلا ةيوقنيحلا كلذيلإ

 قرع افلا نا رمل وق ا داق دعا اذا ا نإ رويال وح

 .ريخالا أر مدلل ةدماادختيف ديتعلا هحرص راه | مقوتينأ نود هذادجأ

 تيهعو ناسا خا كارظذق ملسم وأ اهديأ جلا ةيسايءلا 5 ةوعدلا تناكو

 ناور٠ببفتارفلاق رشلا ةيالولا هذه تطا مث نيبوم .الا ةطاسا يف

 ةديطو ةطاس ةرثاثلا ةعيشلا ىلد هزوفسجري هدادجا شرع نع عافدلل

 ٠ْ ناور « سابعا ةعيدوا ةدوسا|تقتلاف ةبهالا لماك محط شديجو مثاعما

 ايذذلاةرئاثلاةوقلا تتش نا هللا ىغقو ه ٠ ةنس بازلا فافض اع

 قرش لا يفنييومالا كالمل اربةةعقوملا كلن نوكت نأو رارملا شدملا لست

 يلوذ هأق ممدراطم 6 نعمأو باهالا ضع ةيمأ ىنبنصغ ىوذف

 .قزمم رشمبقزمو ممئافلخ لواونييسابعلا ر ف حاقسلاهللادبع سايعلا وبا

 اميا نييسابعلا ”هابظ ىلع عؤامد تلاسو ابرغو رد راطقالا فاوتتشتف ٠

 .اودجو

 ريبالا ةعيرنلا هتطبقو حافسلا كنف نماجب نم ناكو -
 هرجملا نم ١١٠ ةنس دلو .كلملا دبع نب ماده نب ةيواعم نب نمحرلا دبع

 هيبأمانأ يف هوبا يفوتو ريمدت نم ايلعلابلبقو قشمد لاعا نم انح ريدب
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 هد هكتلا تلدحاملف ماده مدح هتوخأو هلثكف ه اذهل همس ماشه

 ةرب ار نمةرمت هلاوخا ىلع ل زن وةيدب رفا يلا نيطساف نمر فا هدأ رفأ تتشناو

 ديع ندب زن ءديلو ولأ ىب نا لفدق ديس جرلادمددب رعش وسلبار ©ط

 نم خي دنع لزنو 01 ىلأ لبقو ةليغميلا رفقة رفاالخدال كلملا

 هيبا يلومردب هب أ ىتحانامزهدنع ىتتخاف سوسناو ىعديريربلا ءاسؤر

 لعج دق نمعرلا دع ناكو 39 يره وحو بهذ نيوتيلا | أاهمدفت !لاو هأب

 دعبهنكلو قرشملاب تالا واو اهيا نينا نفي نادعبهلاما مام ةيآي رفأ

 كا ماع ايلا ار رتنعصل ايف لومت ذأ

 صنأةسلكم مجيلو لئاملاروغرب سولو وماردبا (! |[ ا ادب هلا

 0 ند 4 رضملأوةينملا لاا داك امهم ودق قفا عر اق ةيمأ ىب

 يلا رحباار .,2( ه 1؟2) مالوو ةاسربمتبس قو .مأشلا لئابقو هي .ولا هيلا

 مة كام ياسا رك دا 5207 5 رعل ةعشملا كر ةرث زملا

 هينملاهيلا تعمتجافهيطرقيلاسهذذث دعا و.هنو د ةلماعم هير لماع هعئاب

 هريبك ةوق هيدإ راص ىتح مايا ضع

 راوث ةيراحع نيا كلذ يفالئتش. ىرجتلان ص راادبد نب افسوب ناكو

 نمح را دع 00 ناكام هيلا ع 30 ةياامشلاتامطإم 21 0 00

 ١١١ ص 4 ج نودلخ نبا(١)
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 دبع فحزو. دارأأام هل متت ملف ردغلاو#ركملا هل ينسني تح ىتفلا ريمالاب
 تدفاوتفةيايشاوشإ مرداس 5

 هرزوو نم رلا دبع نافسو 6 - و هيرسضملاو راصمالا دونج هيلا

 ةيفيرفأ لماع نمددملارظتني نارطضاف ١ ةيسيقلاو ةبريفلا ريغ ليمصلا

 ةصرفلا كلل' نمحرلا دبع زهتاو نيقبرفلا ماحتلا نود لاخ ءاتشلا لخدو

 شيلا ميظنا و دنحلا دشمل

 هاي ديودقر لعوو وغلا وه لادبع زيتا ةئاس ميلر يفو

 راسدق فسويناكوهبطرق ىلع ضحزم بيحرتلاو ساملاب نولهالا هبات

 موب ف "0 رج قئالفمداا
 بتقتسا 0 ةيط رقنترلا دبع لخدوةعزه يدوتلاو بن يعص ,هىا

 دبع يضرف حاصل بلط مث نصحت هطان ىغىلإف سو ال و.أ هم سم الاهل

 م !وهيطرق ينكسةلدمسون .جحرا

 هدئاق هلاتما نمحرلاديد لسرأف ريربلا نكافلا نر مثع ءاسهز هيلإ عمتج و

 نس هلافاورا لالا روكا مزهف كوار ,أإ رمت نب كلا دبع

 رمتساو مالا هل ماقتساف نمحرلا دبعل هسأر مدق ل ا

 ةيرقاكذم ريما سئابلادب رطلا حبصاو " هبطرشب

 ممرطاش و قلط.ءريمال عوضملا مل قري خلئايةلاءاسؤرذأ ىلع. +

 ةريغد تار'ءايلاهرزجلا مست يلا يري امههالكن اكو روعشلا كلذ ررربلا

 )١( ص 4 ج نودلخ نبا ١١ 1



 د

 نييحيسملا تاراغدرا ةجاحلانيح عمت وضعناهضع: ةيرايفةرحن 0

 ىدصتو ىدس ماظنلاو نمالا ةداعا ىف نمحرلا دبع يعاسم تبهذف

 نييبي ىراصنلا راوثك برعلا راوثرصنتساو لئابقلا ءاسؤرو ربربلا هل
 ا : هجيرفلا ءارسا ةسايس تناكو . نا ا راشمدلو مث ريصقلا

 وريدالاطلو . هبطرق ةءوكح نع لالقتسالا يلا راوثنا هب رب نايصع

 ساديالابق يت مفاجم ايقللت الا نيمل لا ماكل اوذختا ينتفلا كلت مسيفتأب

 هنكلو ' ةسائرلا ينهتعزان الاةليدقالو نهحرلا دبع ىلع تراث الا ةنيدم

 ىلع ةظفاحلا ىنمدئار ءاهدلا ذختاو مزعو مزحنتاروثلا هذه دامال ايمن

 نسملو ةكلمملاو تارامالا ةكرعم ةكرمملا تناك : نمالاو مالسنا
 ملف فارشالا ةءاك < ن٠ الو ةنلتفا لئابقلا نيب داما ةع نك. م هعلاط

 ("'كلملا ىف همدق تدئوىممالا هل ملمتسا وهئادعالمش قزم حماة ضع

 لماع يصحيلا ثيغم نب ز رج ( مح ( هديك ديو

 ايماد هجاس لأ و ل اناهم قل ا رجع !| ريدق ساد ةلاودل ةيعرفأ

 هيلييشا رهاظتيقالتو . هلاتعل نمحرلا دنع راسف . روصنلا رقعح 2 ا

 موس وخلا نا 3 تلعن و هنأحإ صا نم ريثك عم 8 لتقو ثيخ:نا مزرف

 ىلإ ناعش )هوس ألا ءاوللا اهعموأ تا فارسأ قع يسون اور ريقلا ىلإ

 )١( ص ؛ جنودل> نبأ ١7

  (30ىلع ريعأ ١ برعلا خيران ره (



 ش تاني
 :اذهام لاقو كلذل روصنملا عاتراف ثيغم نبال روصاملا بادنكو ( سابعلا

 وو ترثكو» ىرقلالف ""نعبلاهتيواتي اضيعتلا ةدجلا وذاطر شالا

 ابوطخ مهم يتلو هكلم هوسفانو لخادلا نمحرلا دبع ىلع برعلا ءاسؤر

 ماق نم ةرثكل برعلاب هرمأ رخآ ىف بارتساو هل ةبقاعلا تناكو ةميظع
 ا نغ مث.ىلا ولا ذاذئاو ماوس نم لئابقلا عانطصا ىلإ عجرف مهم هياع

 57« رفطلاب مجدد مءارو نمو سنكشبلاو جيرفلا دالب
 نوي>ي-لاراغ!لخادلا فهئاد: |ةعزمالغتشم نمحرلا ديعناك اءديو

 اورسأواولتقو .اهعارضواهدهاءما وبر خو هيلامثلا ةيمالس الا دالبلا يلع

 ا ( هليورف) اليورف زهنتاو ىضوقلاو ءالبلا م مق اماكس نم اريثك

 ىف و”روبوأو (كل) وجول ىلع راغاف ةصرفلا كلت نويل ريءوسنوفلا نب
 (هيبوقيس) ايقوحيسو(هرومس) اروهازو («!هليطسقو هقنملشو لاغتربلا

 )١( ص ؟ ج نودلخ نبأ ١7
 ل صاح ج بيطلا حقت (9)

 .شافدالاب برعلا و>رؤ» هيءسيف و-نوفلا اما. ايايفدت ريثالا نبا هيمسبو (©)
 نا رهظيو اسنرف كولا ةمسامولمتسب ىتلا هلراق لث» نويل كولا ةوس اموامعتسيو
 .ةدعءاصارثع ثلاثا نرفلاىلا نويل ةرامأ ىلوث دقف ءاممالاءذ هةدحو ىلا مجار كاذ

 وساوفلا مسا

 نع ةفرحم ( عالقلاو هلأ )افلآو هلياطسق يتيالو بر هلا وخرؤم يحسي (1)
 .سنكشدلا دالب اهتومسيف راق انامأ ( ةامدم ؛ نمداءانم ؟فمع )ةعدقلا ةيشيئاللا

 ةرواملا ( جموءمودم )ةينوةسُع دالب ىلع مءالا كلذ نوقلطإ انايحاو ( 8هدوم»م )

 .نم لصوت تار١سف اهب ناكو تاردملا وأ تربا لبج امومسي ىتلا ةينربلا لايم
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 ىتحنويلةراما نه اءزج تراصوابياد يلوتساو امم نيماسملا جرخأو

 سيح نب نحرلاد,عربعاو١ ةنسفو. ىئايس كر ماع نب روصنا ا امحتتفا

 ةيسايعل!ةوعدللا ربظمسلدالا يلا ةيكبرفا نم ه يبامصلاب فورعأا ىررقلا

 نيج رامللا هدأ ياكل ناظمي نين امل سزاكوريربلاهيلاممتجاو ريمدتبلزن و

 50 م لالا هيلا تك هنولشرب ىلع الماع نمحرلا دبع ىلع

 هرصاحو ريمدتيلا داعق ههريف ناملس هيقلوريربلا ىف هيلا راسف هبي لف

 مصعت كافةيعير 9 عم  هقئالع مل عطش ىتح رحبلاب 050 ا دنع

 لادع نيمدناغ نانلسامأ 311 ريربلا نملجر هلتق ىحهيسنابلابجت رث

 ةسدهااهينامورلاةلودل اروطا م اكمل٠نا1راشب رصنتساو 0

 قيةحتل ةحماسةصرلاة رفا ريمأينلأف( هلراقريثالا نبا هبمسيو )دعب اهيف
 نيل لفوومأ تنتاك وا نقك ورشة وروما لع ءاليتسالا ع نوتيلا

 ةوعدلا راشتنا ءزأ اثداه ثبلي نأ نامراش ةعاطتساب 3 و

 - : ىهو وزغاا نيح لاخلا روبع ىف !مولمعتسا برماا ناك اسذ رف ىلإ اايسأ

 هيئادرس ىلإ لصوملا يدراكيب (؟) هنو رأ ىلإ هنولشرب نم لصوملا نايئيرب رمت )١(
 هيمسيو لافشتور زوافم نه روبديب ىد.ناج ناسىلا هنولبتب نه لصوملا رملا(*)

 لصوملا قبرطلا(ه) ةئوبان نم زولوت ىلا قيرطلا (4) ىزرشلا بإب ىسردألا
 ةيمأيف ةلودىف اهلامعأو لطياط كلذكب رعلاو>.رؤ» يحسو ٠ نرايب قي رط نعاك اج ىلا

 (ةئيدحلانوجارأ ةنالو ) ىلعالا رغثلاب !متابجو هلعسق رسزومبو ٠يتدالار غلام

 ١”«" ص1 جريت الا نب ( 1)



 مسلس ب تسع

 قماتس نإ هيلع ناك رب ةيولا توت ق اهتيعاشد انستا روفالخلا
 هلمتساا سلدبالا هلود قحسي ناو ةسيكلا ةنينل ادي مالسالا ةفاش

 ناملس ا راد 0 ركب اظافتحا

 تاك م 5 5 نويل راق ف 100 فلخ ىنلا

 نم را دبع راثثتسا اهدايسىلع ىضق ىتلا لئابقلا ءامعز ضعنو رئاثلا نم

 نميبمتأدق ناك نال راش ن ال مالم تقو يف هوعدلا تناكو . ةطاسلاب

 ربع مث اخض اشيج دش تيكيتف مميعز ةعزهونييلو كسلا عاضخا
 زاوتلا نكلو,ةيلابغلا ةضالابنأةلا لفافلا نق قوتنا نأ دم ةئلولا

 فحزو اضع موضعي لات , ترفلا ةنواسعم نعاولغتشاف اوفنتخا

 ماع الا يحن نيسح اهكاح ناك و . اهرصاحو هطسق رس ىلع نامل راش
 ةءومحم قومالا نعرا هغ 3 . ناظقي نب نايلس ىلإ ضنا دق

 ضبقف رثاثلا سمى باتراو ةحداف ةراسخم نالراش درف هطسق رس ىلع

 هشيج ةرخؤم مجاه هينربلا قارتخا نيح هنكلو . هلولفب داع مث هيلع

 زوافمو كلذو نينكشلاة يراك ناظم نس ناهلسانبا نوشدعو ورم

 ةعقولا كلن ىف تكلهو قزمم رش مترسفلا# 0 لافشتور

 هاعدو نال راش ها رادم ىلا ٠ نمر ادبع 3 3 ' يجنرفلا شرما 5ةلهز

 ( 0ةمصعم» 26 ظهامجم ):دلاطامت وت ناقراش فرصو نآلو روظن همقوملا كلت يف( 9

 بيذاك الاو تال.ءز1دلاضرفت أ مآواوةيإر > ةساىةدوث1ألوأن وسار فلا أهدع 2. ىلا



 اثر ةرهاصما من مو ملسلا يلاهراجاف لسلاو ةرهاصللا يلا

 ديع تلغل ويرتلا قف ةيمأ ىف كلم ناد تذيه ادكمودمب 5

 ةدشلاو ةوسفلا ىلا . هلا جرا
 ةدشلاو ةوسملا يلا كلذ ىأجلي ناك هنأ عمو هثادعأ عيج ىلع نمر

 نب ةفصلو . عبطلا قيقرةكبرعل ١ نيل هتعيبطل لاك هنأف هنأ .كالاانابحاو

 منقل نك ةلا كا ةقلللا داح ماوّدلا فيحم ةءاقلا ديدم هناب ريثأ لا

 دعا قرعلوأ ؟! لوقلا ةب رحو ةحارصل هلا ىف ةبآ مركحلاو طاشنلا رفاو

 كاكو سل اديالا ىلانا ورم ىف كوام نك لخادلو 1 ل لخادلا ع نمهرلا

 سلدنالاب هلعق نم ىأراملل شيرق رّدص هيمس ووبضتلا رفمج وأ

 ع كفر كا رايد ىأنأ نم اهبلع دفو هنأو راطخالانم اهيلا سكرامو

 ةوشب مهد ن أ نم كللا لواتتو مرمأىلع ابلهأ باغ راصنأ الو ةاصع

 ءارتحالاوةهار مصلا فر فءج أبن اايح نيههيشو" مر ايوان

 )١( جنايح نب نع حقن ١ص 168
 ةيح ةروصامأف نمح 00 فصو ققريثالا نبا ظافلا رك ذن نا انب ردجم (0)

 امزاح (ماح .اماع . ارعاش . انسل احيصف ناك» لاق عظملا لجرلا تافص نم

 لكيال. ةعدىلا نكسيالو ةحار يللا دلال . هيلع نيجيراخلا يلط ىف ةضبناا ميرسس

 رذملا ديدش روقلا دعب. اءادق. اعاجش هيأربروءالا ىف رظنيالو . هريغ ىلارومالا
 هكبللا. :طبطو هئدشو هءزح يف روصتملا ساقي ناكو . اداوج اخس
 3 (*م ص 5 ج ريثالا نبا)

 . 17+ ص 4 جودلخ نب 165 ص١ جف (©)



 ةعانصلاونو:لل ادضع:ةرادالايفا رهامزاكو.'' ةوبقلاو رئابكسلا ىلع

 ءاشناب ادبو اهراوسا رادأو ءانولا قا 0 ةميخفللا قابلا ١ ةيطر 5 نزف

 اهشن ةفاصرلا | ف ياو 4و اا لبق قول هيأ رغالا رهابلا اهدحسم

 ةطخلا قماعدلامدعبر ءأ دق ناكو . ماشلاب ا 2 ماشه هدجي

 نينركل 4 مهطق نين ٌوءارع :!تئاذكك هنأ رغما هكةنسسأ ءلاىنبإ

 ٠؟'ريمالا بقلب تكور. ةلاعمتم ومالسالادب :لازي ال ناكىذلا ةفاللا

 ف هداربلا ىوذ نمو كد 3 ةبواعم نينمرلا دنع ناكو

 ىغعبا مالسلا ىشعا نع 35 ىضرا ممهملا تقال 6 , ٌآ فاي 8 9 3 1

 ضرابةيكلامو ىداؤفو ضرابتلع مك يمس ج نأ

 : ماشلاب هدهاعم ىلا قوشنب هلوق دشنا يم بدالاورلملا

 ىفمهىوغ+ نعنيبلاىوطو ١ انقرتفاف اذن نيبلا ردق
 ىغم قوس انعامجاب ىعق  انياع قارفلاب هللا ىضق دق

 ناتف ورتب ل2 ةفاسراب ا عازر

 لغتلا ديب نعي رخاا ضررا, تءان' ةلخع ةفاصرلا ظاسوانا تدبخ

 لهأ نعويب ند .يئانتتا لوطو. .قونلاوبرشتلاب يوي تاق
 1 *هىاتنااو ءاسناالا ىف. كنا ٠ ةةيرعت اق قنا" نمزاب تاك

 ١ هك صا ج نابح نا نع حقت 60

 كلذ اوذختي مل سلدنالاب ةيما ىنب كا ىدوءملا ركذو ىرقلا لوقاذه (؟)

 ناك نأ مهدنع ةفالخلا نال سارملا يف ةزوح ىف ةمدقملا عاقرلا تناك ااط يفالأ

 ( اذه صا ج بطلا حل ش.ءاه ىلع ىذوسسألا ) نيم رحال كلام



 5 ا هيج

 ليولابنيك املاءىرمتسودسإ 2 ىذلا مود نءهذزا|ىداوذكتةس
 ةجالو كاك ( مالك )1 ه نبع ةاسا قوت ٠ ريثث ر.ءدهلو

 اهدجسعدربقو .ة'س نيثالثو نيتنثا يفوثنأ يلإ هبارق ىلع يلوتساناذنم
 ال فاش علل رتأألا

 : بي

 الماع ناكو ٠ ةيأا هتم دبعل ماشهعنبا ندا فلخو- .ه

 ريما له ايل ايم ريو ندعو ةداحشو ىار اذ اهزاع ناكو م هدر 1

 نا افا نمل '' هدابجلا ىف ايغار ءادعال ىلعاديدش حالصلاو

 ىذرأأ دودو هسفنب ماما ميسا ةيعرلاب اطنتم ةيطرق عراوش فواعي

 لا علا نب رمح بهذ 4 ريسلا بهذي ناكو 5 بوكتااوباعا| ةبزعتو

 اهتئاح وةلامت ريس نءسانلانول ١ اسف م مو ناكو

 كلذقوف ناكو ' رك 4 : عقوأ ةدحأ نم فيح هبلأ يونا اذ

 ريبكلا عم الا ءان مأودر مه 8 قمل داسونتتلا عممف أمزاح كح

 ع

 هد 0 نذل اما ظرف ومرح هةسسوولا واهسأ ىذا

 ريالا نلوق يلع ه171 ةئس 00

 45 ص ١ ج ريثالا نبا (0)

 ٠م ٠ ص ينكحار 0 دحاولا دع 0م

 نسدأ ل راكد» هنأ ديرفلادقما يبحاص ركذو- ١ه8 صا ج عف (1)

 ةاكزلاذخ يذلا ةنسلاو باتكسلإب الا ةءورملا لماك. لا اسقن مهفر أو امجو ىانلا

 « هابص مايأ يف ةلز الو هتئادح يف ةوفه هنع فرعي مل اهقح يف اهعضوو اباح ىلع
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 . كلام نبحمسلا اهانب ىتلا امترطنةددجو

 ربك الا هنباوهيطرقبا رضاحهللا ديعهنبا ناك نمحرلادبع ةافونيحو
 دمح ةعيبلا هللا دبع هل ذخأو ماشه ىلو ادف هلطلط ىلع الماعنالس

 ماشه راسف هللا دبع هوخادب قأ وهلاديلطب ىالملاا ربظ افذاءلس هيلع

 هيخأ يلع ةروثلا فص وع ريثي نأ ناملس لواحو ةلطيلطن امهراصحل

 هنبا ماشه لسرأ ( مامح) هداب6 ةنس فو. ءىثشب رفظي لف ةبطرقب
 ناملسبرهوةيحانلا كلن ىف لغوتف ريمدتب ناءاس هيخأ راصحل ةبواعم

 هلهأب ربربلا ةودع ىلأ روبعلا بلطت ام مصعتساف ةيدنلب لابجتلأ
 برغااةودعب ماقأ وةيباةكرت يلعاحلص رايد تلا نحس اطعا و ءاقتعم زاجأف

 نيسحلانب ديعسهياعجرخمث . امهنع ماشه امعو هللا دبع هوخأ هع. راسو
 يعدو هوبألتق نيحاهلأ أجتلا دق ناكو ةدوطرطب ىراصنالا ىبحت نبا
 ققوقرف ن ىسومهضرامف ىسبعلا ف سويا راماع جسر خأواركلف ةيناملاىلا

 ناظقي نب ناياس نب حورطم اضيأ جرخو ١ ماشه ةوعدب ةيرضما

 دف يواطوب رس ةئدم كلف ريثكد عمج هعمو ةنواشرب ةنيدع

 ًاشيج ماشه ةيلا رهيف وما فوفو يملا كالت ىلع باقتو (اكسوي) 1

 هعقوم كعب ورب هلا فاض ىلع 4ءزرف ناهثع نب هللا دبع ةدايقب ريق

 .ةنولشربو ةطسةرس داعتساو ةري 1

 ةيمالس الا دالبلا ىلعةراغلا نمذوز رثكي ةيلامثلاتامطاقملارا وثناكو

 ١؟؟ص 1 ب نوفلذ نبا 3
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 درو ةروتا]ران مارضأو قايل لغ جنرفلا مهمجش الاطو ابلهأب كتفلاو
 اينولاتاكاةرتاسن رفىلا ثدحاراس نر فلا سئاسددرو وزغلا نيشيج ماشه

 ُّط رتشأاوىرخ ا لقأ 5 دهون ديو رامبو هو رأل ىوتساو ةينادرس ربعف

 ن. بارتل ١ لاجأ ٠ نءهددع ىلعن ةيهيلج لهأ نم نيدهامملا لع ماخج

 هاجي ادحسم هنم ىتتباو هيطرقي هرصق باب ىلا امتواسحي ةنوبرأ روس

 يلا زول تو ب وكلا ع شيلا كلذ م زها نا

 نيلبق رد ناك اكو الا فافض ىلع ادا 7 نال راش هدفوأ

 و ميركلا ليم وكلا قرا اطل (ميدع ةنس)

 عييعز:اواتمناوممجم نيذلا اهراوث ةيراملةيقياج يلا ثيغم نب دحاولا
9 

 و 0 نيكل ياهي شور ذو

 دبع

 هال ١ كلاتهر ر دل علخو مدن دالب هو اندك بة 4و تحاه ةئسلا هده

 قرقو مددلب برخو هدابأذ ا , ردأ املأ دبع نبا ماشه مهبل ثسعبف

 ناعس 2 ةيلاخ ءا ع رق اندك اتي تيهو لئايقلا ف اولخدف موسم قب ام

 ةياياج لايتم ب دمااولا دبع نكالا عزان هالو ةاد قو
 َّن , مه «زوفرافا وزويا ى نانا و للا رصئتساو هق 00 مةرتخاف

 قا يح نم هلا داي ' هياحم عئاقو ةدع يف اورصتتا نأ دعإ ثيغم

 ةيلامثلا تاعطاقملا

 ١هم صا ج حان )١(

 ١5 صا ج نردلخ نا )0(

6 2 



 نصت لا اننيبب

 قوهكس تلاويوش " ككل“ .. بهدا م | رتحالا ريث شك ماش ناكو

 يلا كلذىدأف ةلودا لاصم ف ملخادت رث رثك و ءايمفلا ذوفن ىوق هرصع

 دع هرك دنس باراعضا
 هفلقت ( مالدح ةنس) ماثه قو هام ةأس رفص يفو--.د١

 خيه لوا وهو امز اس امراع ناكو ضم تقمملا تملا هنا هيد

 هتييه دن أ يففرساوكلملاةما4ت رهظأو سلدن الاب كيلاملا نم رثكتسا

 سلاح ىلعنيينغملاو ءارعشلا ساجر را الا يلا لايم ناكو
 ريمالاذو 5 ىثعل نأ داكو ماش 5 ع 8 مدوفت تدم | نبذلا ءاماعبلاو ءارمقلا

 رصق وُهَلَو دل ) ماضي 5 اخادتلا ٠ نعةمداعبأ يلا ىم رول ةسادس تناك

 ناسا عادم لاذ ووو كاران اواو ناطكلاو لدسلا ةماقأ ىلع مذوف

 رق ا هني سلا قو هقول ةلمسب ا اةكألا رجلا ةحايحلا
 0 0 م 75 5088 2.

 نوبسااوذخات "' كلذلامحا ةينيدا مؤايربك تءاومهعاسم ىلع ةيضاق

 ناكو نايضعلاو جايحلا يلعة هاما ضيرحت نمزورث 5 , و راانألا ىلع ريمالا

 ةق ااا اك ( نابسأالا واسم) ن نيدلوملا نولماعي بارعأالا

 نابسالا راثالاطلو 5 الا صضعل للعاوأشنف فئاظولا نع موهوصشو

 ىلع راسو كلام يهذع قائتعا ىلع ىانل ماثه له نأ كلد نع اعد 6 (1١

 بهذ نرذحُأي كلذ ليت اوناكو . سادنالا ءاكح نم ءفلخ ن. هعايئا نم هتتس

 برغل كلام بهذم راشتنا ف بيسلا وه ماشبف يعزوالا

 ايئابسايف نيماسملا ةاود خعرات ) ىزود ويسللا ( )٠



 ىلع محل اعيجشت مهناج ىلا ءاهتغا مضناو ةك املا ةطاسلا دص نولسال

 ريمالا هجو ىف مايقلا

 باق 5 ثلا دنع نك 6 0 2م <لا امع نايلسو هَل م
0 

 اه !مفرو ةيابشلا 00 ىلع 0 9 سولو ل راغأ هس

 نوهارا هالو لع فاهم 1 هلا راغأو توأاو بارملا مالعأ

 لوح ارأ ليسا وعل عب . اهدهاوم برخو , ( يلع الا ر مكمل ا(

 مسن 00 00 ينساب ريعص اشيحهلطرلط ىلا راس 01 دعا

 5 ومع اعفادم ناملس لّتمذ هلطيل يلا داع دئدعنو ةينايسالا ٍ رالا

 َ هنع أفق هللا دبع

 اعمط متر ذل يعدتساو ملسلا همواشرب م احرا# ءانث الآ كلت ىفو

 ىلع اضناق ناكر اش حبصأو اهيلع اولوتساو مئرفلا داعف امم لالقتسالا ىف

 ةيناسالاك المأ كادي تيتا يمال نفاذ وكلا نع لقد

 ىرخ الا لمشت و هبول ثراهتمصاعوأيتولاتاك ل مشت امهادحأ نيتبالو يلإ

 ه اراه هديت أين ولاتاك يل ىلا يلوتسا 3 1 راق 6 هك المأو ةيئوهسغ



 سميع

 نيكل ةظيقننلا داق

 ةقأر نود امدخأو هبط رعب جايه تس

 ا دف نب عيبمأ ةدايقب ةيلاتلا ةنسلا يف ةدرام لهأ هيلع راث نكلو

 راسل قاديعة# انيرع اهيكافو ممل ناجي لبا اوةيرخلاو

 قو اهلا ةدوعلاب عرساف ةروثلل هبطرق نها ةدوغ نعي وسلا ىأتأ

 كلذ يفو جبايمملا داما يف اهلمعتسا الا ةمئار ةليسو كرتب ل ةرأا كلت

 (سيول) جيقدول ةداوقبةشوطر طلع مئرفلا فحز ( مخ.“ ةنس ) نيملا

 000 . يملا نب نحرلا دبع مدي نم اهصاقت نال راشنأ

 يقاماشه هنبأ عدلا ريسف هيوبشل َة هنيدم هعومجل دصقو سهو نب

 نام*الا باطل نمذأ ىتح راصحلا هياع قي 0 شيج

 لماوعت ١ ضيفتمشقلا د حا ريتا طوةلاةر تكمل وحب

 متر ثك م6 ممرغو مدحو مْرَع فلاساوسنيمل ماكس نأف ةروثلاو جيلا

 لو الاوجر ةداطلاصعقشونايصملايفا ودامق هراوسا ا

 هدْئاَق علا أ منك هد كلذك اولظو ديه نةديبع 20 3 سه

 براين( اريفالات ) هريلطيف شما دوي ناكىذلا فسوب نب سورمم

 نم ادلوم سورمم ناكو ةّيْشم ن هد ةروثلا ده أو بلع وسرت نر مالا

 اهلها ةلاهكسا ىلع مه نامتساو ةئيدملا ءابحو ضع هيلا زالاف هفشو ل اهأ

 ةنس ةروثلا اوقأتسا مهتكلو . يملا هطلسن رارق يآ وضحلا يل

 سور نييعت ىوس معاضخال ةليسو ميحلا ريكو (مها8 ) هاحل



 د ملكها

 ىلا ةعاط ربظأو ىلع الا رغثلاب تقولا كلذ يف رباظدق ناكو مملل امك اح

 ميل تزتعاوأ لقب العال كو لابي محلا هالوف هيلا اعدو

 0 0 نا ع

 00 ةقفاو لاو ةسأ ئيبل حاب عماسأ ماجر ساس

 9 تاذ ةنيدملا ءابجو ا ١١ اعد ةنيصخ ةعلق ةنيدملا 2 نا م ا . مهتعاط

 ةرغملا ةعقاوب فر علا ىتلا ةحدملا كلت فق كلهو . م 1 نع مهلتقو موي

 هد نس 11 ؛دللا تفلاو . هلطيلط ىأ ريثأ نم فالا ةسهخ وخ

 7 نيف عيسل نوكسلا يلا تنكر أف اهئامعز نم

 ابف 0 طحق ةيلامشلا 00 ولاب لح ه5 ةنس ىفو

 هحدتع كلذ قو 2 مع ليولا ا تاجاحلا لهأ ا َةاََسأ وم ا

 : هلوقب ىريزملا حصان نب سابع
 رسع ؟ر صعل ل 0ك هما يقف نامزلا دكت

 رمغلا هذوج ةبيركسلا كلم هل تلف ةعزأب نامزلا علط

 ضر“ موي تاذؤفو. هدشأ نييبطرقاا جا اه لصو مه اوه ةنس ىفو

 يداف هاتمب ممل نزع دحسأأ| ىف هديدهتو ريم لا ةناه ال ةماعلا دحأ

 يمالاراول قي نا ا ةيحاصيف ريبك جايه امه ىلا كلذ

 الا ص و جربتالا تا(5)

 نب ىف ابلصافت عجارتو ىورمع عم قافثالإ ةحيذللا ءذه مسحلا ربد(؟)



 ا

 ةريثك اعوج مهم لتقو ديدح نم ديب 520007 رصق يف

 .نع مهم قب نم ىنب عا كقارحأو تعدبف لاب مرابدب سمأ 5

 : اورحأ م ةيردنكسالايلا م لكم فاسو نو ىلا معضعب 0 ةر هزل

 مهم .نانويلا اهدافنا ىح هدم الع اوزنتو (تب 0 ) شطييرقأ ىلا

 عم حيلصلا محلا دمع م 15 4اس ىو ١١ هيلقص ىنكس معضعل راتخاو

 حلصلامدي لف اسنرف شرع ىلع ءاباتاخ ىلا ناار قول

 هليلقاماوعا الأ

 عمججو هقزترأاو دانجالا سلدبالاب دنج نم لوأ مكحلا ناكو

 لويضاطقلاو مثملاو ىتاوملاو مدملا نم اكتم زو قدفلاو ةعلبلالا

 ناكو سانلا لاوحأب هتوعلاطي نويع هل ناكو كيلاملا ذحْناو هناب ىلع
 هيقعل كلا امو ىذلا وهو نيملاصلاو ءانلعلا برو هسفنب رومالا رشابي

 ةلودلاديطونو كمل ةدش ىف روصناا رثمج ىأب هبشد ناكو '"' سلدنالاب

 ىلع ةطبت م سرف افلأ دحاو ريغ كح امف هل ناكو "7 ءاددالا ممقو

 ضنرلا | لها ل ا لئاقلا وهو نار رد اوعمجي هر موق هاجم ربا م

 ا١الإ/ ص: 5 نوءدلذ نب 46١ صخ جا ريالا

 اعوفو ممضءع!بسخاو ضرلا ةعقاوب ةروثا كلت برعلا وخرؤم وعدي )١(

 ة28ص ؛ ج نردلخ نب و١ 7؟ص ”ج ريثالا نب ىف اهاصاغت مجارتو ه 15 ةئس

 +١9 صا ج ببطلا حفنو
 ا77١ ص 1 ج نردلخ نب (؟)

 ١68 ص ١ جحفن (؟)



 ا رايد مدهو

 ةهااقتك ددنسقلا تع الافوقو: 'امئاوكواللا ضرألا عودص تيار

 اعراد فيسلا ىشاتس» اهردأبأ ةرثث مويلا ام له ىرون' لئاسف

 أعراف فيسلاب تنك امدقو ناوب مهتارق يف نك أمل ىلا كيبنن

 اعراصمو تردق ايانم اوفاوذ مهضرق عمم عقود ١ ثدذ لهو

 اعزانم املع كرا و اداب: انخرت دقىتنأ ىدالب ىدذبف

 3ك ١١ يبصاءملاب نير هاجلا ن ه6 ها ى مزح نالاقو

 00 هلوق همظن نمو ' ءايلعاأو ءابققاا هيلع جرخ اذلو ءامدلل

 . ع

 98 ارحه نعمزا دقو ىنع يلو نانغكف وفتسامزايلا نم سين

 ا

 يناطلسوىزعى وهلا يف يننب تفي ىدب نم حولا تايطتمع ىل ن-

 ديع هئبا هلكت ه + 5 ةاس ةجملا ىذ ريش فكما وتو ٠ را

 تذسحوةيسادب لإ تا.الولا نم الاداس 0 . هام دبعا نهمحرلا

 ,سلاجم املوم نونفلاو ١ الايم ناكو ججارسملا رثكو ةيعرلا لاح

 !2آلا نيف قع ةحرد ىلا هم م لصوف ا الاوءايلعلا

 امفرظو هيبرعا قالخالا 00 تايا هب تعطسو قنورلاو ةماخفلاو
 سبتقت نأ هينارصنلا ةيسورف تلواح ىذلا ءاهللا كلذ : اولئامث ةقرو

 ١35١ صا ج متن )030(



 )١( نورقلا قالت امف هنم

 وسذوفلا نويل ريمأ راغأ ىتح حلا نحرلا دبع ىلونام ناعرسو

 ضن هوذح تذحو يلعالا رثثلا لامعأ نم ملاس ةنيدم يلع ١" يناثلا

 ريسف اهيف تئاعو هيمالسالا دالبل !ا ىلع كيراغأف ةرئادلا ةيحرسملا لئابعلا

 مركلا دبع ةدايش م ءاراغ دوو نيرئاثلا لاما ةريبك ةوق نمحرلا دبع

 0 رثا وفوز عال الّقلاو هبلأ ىلأ راسف ثيغم نب دحاولا دبع ن نا

 ىلعطرتشاو .اموصح قرحأو نويل ءبرخو (هبلأ )افلا بهو عقأوم
 اوملسد نار قلم وامل ازيقاظ ناو عدن وحلا وعفدب ل أ راوثلا

 ةصرفلا كانت مرفلا زهتلاو مهتعاط نسحو مهتيكسي ةلاغك مهئاعز ضد
 قادم هئبا نخنلا دع ثءعبف ان ولاتاك ىف ةيمالسالا دالي ١ يلع ة ةراغالل

 تنشر أس املع يلوتساو راف" ةمصاعةيولمنب يلع فد زف مخص شيج

 درطو ةزوصاو هنودح برخو رافان كلم هيسرج لتقو جيرفل رفلا عومج
 ْ ةيرلا كوم لآ راوثلا

 ةينابس الا لحاوسلا ىلع ( سوجملا ) نامرونلا رهظ نيحلا كلذ يو

 رشع ةثال؛ الهأ مهبراحو هنوبشأ ىف الوأ اوروظف . عضأ وم ةدع اوبهو

 اولزنو ارهن هيليبشأ اودصق مث هنودش ىلآ مث سداق ىلأ اومدقت مئاموي

 6 . ميك أسم ضل اواو ٍنودسلام,ءزهف ارلهأ اولتاقو مان :

 ( برع# رات ) وددس وبلا 35

 ق.رذاو أ كيردول د”



 كام

 شيجولوطسب ارتقادنع ٠١ كلانهنم اورفو هنوبشأو هجاب ىلا اوضم
 حالصأب نمحر لا دبعذخأو دالبلا تنكسف ذ مهماقعل رجا دبع اهلسرأ

 سيول ضيررحت ةدرام لهأ نم نويحيسلا رام مث . دالبلا نم هوبرخ ام

 فاتأو م رصاحًاشيج نمحرلا دبع مهيلأ ريسف اهلماع اولتقو هجنرفلا كلم
 ةسفنن ألا امه راسف ه4 ةناس ةروثلا اوقنأتسا مهنكلو ميعرز

 هحاس 00 ةقماقو. ةحلا كح تح راصملا مهيلع قيضو.

 نأكو بارضلا ماه ةدايقل هلطيلط لهأ راثم* . ةونع اماخدو اهيلأ راسف

 ىرج وهيرب تخش لع راغاف د داق رش ترروفو ةرقلا هكر امم تلف نم

 دبع شويج هني نك رشا لحفتساو ةريثكئاف ورربلا نيبو هيب

 م م07 ةنس هيرور ةرواجع اطسمس نصح نم برقلابه ؟؟ةنس نما

 ءطرق رفا تمتتدسا نمنلا وعروس ازا لوتم

 ماظنلا همن كيلو ةروثلاو جارملاب رذنت ردو هنم تدبو |مظع ادادتشا

 مدام رشق وفك اهوا اهنرغوا ظرف قراطتلا وسل ا: ىرعلا

 نيملسا مما وراح اطلو مومن شب ءامحالاوأ هرئامش ةماقإ نم موعنعو.

 مهتماع لغتشاو ةيسايسلاو ةيب رسملا فئاظولا اكراوا وئيفو تلاع

 تعلطتاف ةيبرعلا ةحاصفلا مر ااط لب . نيماساا ءارمالا ع فك

 ناكوإ مهتاداعو برعلا قالخاب اوقلختو ميتفلؤما م اوعضوو ييدعلا ام

 ىتلا بصعتلا قيرفلا ضغبل امضوم ىراصنلا نم لدتماا قيرفلا كلذ“

 ال ص٠ ني ا ا ا رودل> نكاح ر



 مدبب 8م مدل

 .قامشلا رودب رذبن كلذ نيبام سسعلاو داملال را ةمدرب / ناك

 اوضرعتي ناذوت 1 اغا نودخاب اوناك . ا نيب مدوجوب

 امههذأب نوماملاوناكف . دوا ماع عطسل تناك يتلا حججحلا

 كيو ةكمىنب روهظب تطاحأ ىتلا ةكحضملا تافارملا لك اوديعي مث
 5 5 ا ع

 ةك اجلا ةئيملا ةءافن نوضغبب اوناكأكأو برعلا نيد ىلع ارصاق مهضغب

 بارطضاىلإ نر#رلا دبع ىف مهسامح لوح ىتح اهفتاعزو هبطرق ةماع

 ءادهش» ةبطرقىفو . نيك افسواصوصا لابحلاسوؤر ىف اويلعن اف هال

 ءاغشةعرج ينلا بسو هنيدو ىلرعلا يبن بس اورهاجو « نيسيدقو
 يعدتساف ق زال ةروطخ نةرلا دبع كرداو توللب نوفذاَلا بقومف

 دحأ هيف هنع ةبا الل نيعو 0 فارطأ عي نم 0 او

 ل هب رمع ب ودق ناب بسا هر 00

 ماي هع نورحيسلا ىداغ عودبز نما بصعتلا نيكل فكي لة ةفقاس د

 ) انما نيك ا ةلود 5 ان ل ىزود ولا ) 0

 .نو رهام ن رف رطنألا يراصنلا ناكو هناياوج نب لوتا َن رهوج ةمسأ ( ؟ ؟)

 سالا كلذ ىف هك ارتشال هنماب
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 اولظمهنكلو نجسلا ةبايغ نوفرطتلا عدوأوموميدل ازازعأن وداسلا اف
 م1 ةنم ند رلا دبع ةافو“ ىح بارض الل ارت

 ا
 ديش . ةةسلفلاو ةعلرمشلا مولعل اماع ارعاش ابيدا نمحر لا دبع نأكو

 ابعراوسش مظذو لابجلا نم هايملا اهل آأسإجو تاهزتنمو اروصق هبطرش

 خوف اربع دعادلاا ةيقوب قيكلا ا ركام قدارووومملا ا ماقأو

 ديعإ قرعلو ةماعلا نع بحتحاو كلما موسر بترو ساد لا دالب

 نكرا دي كيلاةلاو. .ابخاذلا نعتز ودع لوألا نآل طسوألا نهرا
 هيلع تدفو اهتارمأو ةينارضنلا كولم ىدل ةبرللا دفان ناكو.. صانلا

 ةبدهم هينيطتطسقلا روطاريما سلفوب لسر ) مم ة ( هده ةئس

 نومالا ىلع هنم ادّمح قرشلاب هدادجأ كلم ىف هيغربو هتلصاوم لطي

 00 اهمنع ربع هنأ ىتح ةيويسالا هكالمأ ىف انأع نذلا مصتعلاو
 لاز هلا ن يحن هيلأ ثدبو ةيدمملا نع نمحرلا دبع ه افاكف زرامو رتيبوجم

 ١ ' لاس ردا مجافةكملاو اورعشلاب اروبشمناكوةلودلار ابك نم

 هلوق همظن نمو ةنس نيثالثو ىدح هتيالو تناكو

 اهباوص وحب وحن قيفوتلا اهدوقيذ اوال هجوأ ضراعت دملو

 اهمابش دنع موقلا سأر بابشف براجتب ىهااوح نأخيشلاو

 0 ايزاغجرخ نيحهلوقو

 سافوت وأ ل ساو ىراقلل ى بيو 177 ص اخ يبطلا حقا )١(

 لقوث رظن ىدوسلاهمسبو



 تع وجم

 ابورد بورد دعب تيقالو 20-بسس نم تيطخم دق كف

 *اوذب نأ نفطي ةاكؤ] يحبسللا مومس يهجوب قالأ

 ابيلصلا تمأو هتيحأف ىدملا نيد هللا ىف كرادتا

 ايوهسلاو اهب نوزملا تالم لفحج ىف كرشلا آت رسو

 رسو قلهسج هللا



 د هينا

 ىباثا!الصفلا

 ةرئاثلاسلدن الا

 دوت نب هللأ كيع . دم نم ردنملا 5 نمحرلا ديع نب دمخخ ةيالو

 ) مولا ةلم امهأ ةئلس اد هوا ةكس معو ةنس)

 ةدوع . راوثا ةميزه ٠ ةلط_ءاط ىف ةروثنا ٠ نمحرلا دبع نب دمت ءءالو )١(

 ىلعألا رغثلاب سوم نإ يل نب جور ٠ ةروثلا دادتما (؟)رافان ةوزغ . نامرونلا

 رتشب نوصفح نإ ٠ هيرب تنشِي نونلا ىذ نب نطق ٠ ةدرامب ىقيلإلا ناورم نب
 هبلأو نغ ٠ ةطسقر.م ىف راوثثا ةميزه ٠ رذتلا هباو دمحم فرصت ٠ هبرو هقلامو

 ةيالوودمح ةاثو ٠ نوصفح نبو ناورع نإ ةميزه . سوبلطب ناو يع ناةلئاقم

 هللا ديع ةيالو (* ) ٠ رذملا ةافو ٠ نوصفح نإال رذنملا ةريص'# ٠ رذنملا هنبا

 فالتتخا ٠ هدرامب تك ا نباو ناورم نب ةروثث ٠ ةروثا راثتلا ٠ دمحم نب

 ىلأ نو_هفح نإ ةدوع ٠ هللا ديعل هعوضخ ٠ ةلدعأب جاجح نإ ةروث ٠ نرثانلا

 برعلا ( ؛) هللاديع ةافو ٠ ىلوب ةءقوم + نوصفح نال هللا دبع لاق ٠ ةروثلا

 ةرمسسن وسو أوفاسو نوموس ق
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 دفا زيعاع نأ ظنا وهنا هئاوخ ل نا يح

 سادن الا ءاشحأ ىف ةنماكت ناك ىتلا ةيرطضملا رصانعن: نأف ةمئار ةروث

 ع اب ردنت ةداأ اهرهاظع تأد نيعماطلاو نيمقانملا رودصف شد

 ا ىبب شرع

 : نم هر ا لع راكب ا نانو كلا ٠ نيرا هع تدم لو

 حاير انت ةيلكلا محلا هيخأعم 1 انيفلا لجرا اذيوأ' ' -الصالاب ؛ ةياثملا

 عماشيجثدبو .ةلطيلط راوث اهمرخ ىتلا اهراوسأ حالص ال( افارتالاك)
 نمنيرثا#ا تاراغدرل عاللاوهبل ا ىلأ (اليدويت زةليطتملا و ىسو هنن ىو م

 ركا اس تحتتقاوممنوصح ضمن حتتفاو مقاوم ةدع ىف مهءزبف يراصنلا

 ٠ ةلطياط لهأ ةزولا كناتتنا 30 500 7 , نم ان وصح ىر ذأ

 راسو نييحيسأا نم عج مم ١ مضنأف رافانو هيميلج ىريمأب أورصنتساو

 يقتلاو هطيلس ىداوب فرعي ناكم ىف هويت ناك و مهلاتقل هسفننب دمع

 لورشع مهم لتقو ةديدش هعز م جرخلا واف و واوا مزوف ناميرفل

 اوداعو محلواف راوثلا نسل ماوعأ ةثالم ن معا كلو اننا

 55207 رةليسوك رتب ةرأا كلن يفو مهلاتقل دم داعف ءروثلا لل

 جلصلا بلط ىثأ راو ١ الأوا امتوصدو هلام ءاط برق املا دامخأ ىف

 ةكاامأل موسر بترو ىلدنالا كلا ةببأ ماقأ م لوأ هنا ريثالا نإ لاق ) ( ١

 ( 37 سا ج ) كيلادبع ن ديلولاب هيش كلذ ىفو ةءاعال لذبتلا نع العو

 010 ص( جنررلخ نب ( ؟ )



 باَمَءو نرتفلا منت! بهأتو ةبطرق ىلأ داع مث ةعاضلاو عوضخللاو
 ةراغ الل مهد كح ةرصرفلا أاوزهنتا لو 2 لأ ل 5 و ىراصنلا نم نيرثاثلا

 الأ ضع لو اهيا اشيج ةبجلا كلت ىلأ دمع ريسف ةيلامثلات ايالولا ىلع

 " هراكذت الآ هنم قبب لو نييحيسملا سامح ابخ ىتح ليلق
 نأ دم 'و روغثلا بم ىف 0 نامروناا ربهظ ه ؟4ه هنس فو

 ةسعاومدعت و ةينايسالا ءىل وشلا ىلع اوقرفك س !افورب ءي طاشاو

 نما ريتك اوبنو هلوبرأ 0 اا
 دعت مهمفس ضعل مطل ىمادن الا لوطسالا مولع لمحو نييلسملا ى

 :ةيلامثلاءيطاوشلا ىلع اوقرفتف . نيالا نم ريثك هيفدهشتسا فينعلات#

 ةنضقو انباع اولوعساو راف ةيضاع هناللثاب لآ« لفاعلا اويحتلاو

 برو هيوليتي مجاهو ران اع ااخولو ّط 00

 عالقلاو هبلأ ىلع ةيمالس . هلا ا هيسفن 00 قو .امبوصح

 . ١ 0 فرعي صخضش رآ عدلا رقت هبالو ينفر اوثلا دعاس دتشاو

 يزود وريسملا 0

 ( مسمءع ) زيبول مورأوت ىف نايمالا هيمسيو  يزودويسلا (؟)



 دك دح

 ,نميف يقيلجا ناورم نينه رلادبع هدرام ىف ةيبرغاا تايالولا ىف جرخو

 .درام له ذاكونويل ريما ثلاثلا وسنوفلا عم فلاحتو نيدلوملا نم هعم

 لا وجال قح مهبلع قيضو دمت ريمالامهرصاخ كلذ لبق اوراثدق

 برخو اهراوشأ مدهو ةبطرق ىلأ ام ميلعتف ةعاططل او ميلستلا

 هدرامىل ا داعو هبطرقنم ناورمنب بربف''١ اعمار فت تراص ىتحابييفبأ

 نحرلا دبع نب مشاه هريزو هلاتقل دمت لسرأف . هروثلاءاول ام مفرو

 ةملاصم نم اصانم ريمالارب ل و نا وو نا همزبف ه9 ةنس

 رثاثلا ىلوتف ريزول احارص قلطي نأ يلع سويلط نع هيلأ لزانتف رئاثلا

 راسف ناوره نبا مم نك دق كاف وشرف ناكر قعر نيوتك

  .جرخوسويلطب ىلا مفاضأوهيقيلجو نويل نم هدالب ىلع ىلوتسا و هتبرامل

 هلطسيلط يلد معرو نونللا حو ىدوم نبا رفقظم هيربتنش يف

 .لأ قاغاو ةبملا كلن فدرمأ دتشاو ةحداف ة ةعزه مهمزرف أاهدنج هيقلف

 ثرحلا نب هسا نأ ٠م اذكو . يسمو :هاًهكوح أم هير , تنش

 انوقيرلو دمع ريال م ماا ف ترعاشب ام نأ يرفملا 7 نبا (1)

 44و ماوعأب ةدرام بر نأ لبق تاببالا هذه قرشملاب ىأر هنا ضب ركذو رثأ

 : ه1 ةئس كاذو الثاق

 رولا ةودع نم تريحتو تدر ىلا ةدرا1 ليو

 رففلاك تارهزلا نءتلألا رعزابب عطل يرث تناك

 تف لإ وئالأ نساك لا يصل لزج لح قرا وبلا



 وإن -

 اث ريشي ةعطاق؟ نيملا كلذ ىف جرخو . (') (هدنر) اندك اتي ةهجخ

 ل لالتلا سلس تناكو . ًاشطب دشأو دعاس ىوقأ

 مظعأ ) نوصفح نب رمخ ضم أهمقو ةاصعلاوةلتقلاو صوصلل ا

 نم رف ايدنج نوصفح نب نو . اهيلع ًارطخ مدشأو سلدنالا راوث

 ند راشد ليحي راثف ةاصعلاو صوصللا نم عج هيلا مضتاف ريمالا شدج

 كيتاهس م هعتساو ةجراخلا دنا نم ريثك هيلا مغناو ةلامو ةبرر ههج

 ةدنر ىلا سادنالا برغ ىف هذوفن دتماو ةنيصحاءالقا مم ىتباو لابجلا

 تامطاقملا ىف ني مثلا رمأ رهسشاو . ةريبلا ىلا هجتسا نم لحاسلا ىلعو
 سئاسدلا سدو نءةلأ ريب دتىلاىراصنلاداءفنئ ادملا طعم ةروثلا ررشلوانتو

 ةيط رقش رع ىوهم داكىح

 محض شيجيرذنملاهنب !نةرلادبع نب دمت زهج ةييصملا ةنو الا كل قش

 دصقوةيلامشلا تايالولا ىلع ف>زفسأب و ةعاجش اذ امظع ًادئا رذنملا:ذاكو

 ىطوراادحاولا ةيءهب رسأو هطور نصح معتتفاو امم وصح برت هطسق رس

 ليعامسا ناكوةنجاطرقو ةدرال ىلع ىلوتسا مث « (') هرصع لهأ عجشا»

 . هنئاهر ىطعأو ةعاطلا ىلا دامف اهم امهءةسءهطسق رسب ٌراثلا دوم نب

 ١١ ص ء ج نودلخ نب (1)

 نب رفعجنب رع نبنوصح نب رمع هنأ نايح نبا نع نودإ-خ نب لف (9)
 ) 4١1صوج ) سقلا ش اسفل وفدا نب , شولغرف 521 نايمد

 »١7 صال ج ريثالا نب (©)

 «ع0



 لح يوفي

 زاهنا ديرتتناكى لاىراصنلا عوج درو عالقلاوةبلأ ىلا ذئدمب رذنملا راسو
 داع ه 7١ ةنس ىقو . امل ةمخاتملا ةيمافسالا تاعطاقملا حاتتفال ةصرفلا

 ناكوقيلمل | ناورم نباهنم رفف سويلطب ةنيدم ىلاراسو برملاىارذنملا

 ريمالا ريسو.سويلطي رذنأا قرحاف(ةرغريشاب) نصح وةروثلا ىلا داد دق

 اهبوهطسق رسةئيدم ىنازيزملا دبع نب مئاه عم اشيِح هسفن تقولا ىف دمت

 !ميلع ىلوتساف هركذ مدقتملا نوصفح نب هفيل-و ىسوم نب بل نب دمت

 ةدوع دهب ةيناث اربظ اهتكلو . لابجلا ىلا نارئاثلا رفو رار لاتق دءب
 هلأتةل رذنملا زبجتفةماملا ةنيدك نوصفةح نب مص ءتسأو طر ىلا شدملا

 راصحل مئاهة داب رخآ اشيجد# ريسو.( م 45 ةنس )ةماهلارصاجو ةيناث

 نبا راغاق.هعا ذخا نود داع مث ةدمهرصاخ ةرغ ريشأ نصحب ناورم نبا

 ةعاطلا ىلع ماقتتساو ريمالا مم حلاصت مث . هيليبشا ىلع ناورم

 ( ه ؟ا/+ ةنس رفص ىف ١ نمحر لا دبع نب دمت ىفوت نيحلا كلذ ىفو

 .هيبأ شرع قريلة يطرق ىلا ةدوملاب ردابو نوصةح نب راصح رذنملا كر

 1وتساوةيمالسالا] ملا ىلع ةراغالل ةصرفلاكلترئاثلا زمناف -

 ةحتساوهدنرو ةير ىلع

 عاضخا نمابمأدب ىلا ةمهملا مامال بهأتف (طيشن امزاحرذنلاناكو

 اهلعىلوتساو ةنودشرا ىلا هش راسف . هباصن ىلا نمالا ةداعاو راوثلا

 ةيرصتتتفاو م0074 ةنس نوصفح نب اهب مصعتسا ىلا« ريشي » ىلع فحز م

 عنمو راصحلا هيلع ددش م .رئاثلا لبق نم اهيلاو نوشيع اهب لتقو ةقلامو



 و

 .كلذ ىلا رذدملا هباجأف ملصلا بلطل نعذأ ىَح ةريخذلاو تاوقالا هنع
 نم برقلاب لتق هنكلو هلاتقل رذنملا داعف هدبع نوصفح نب ثكن م“

 ىدحاو ةنس ىوس هذمأ لطي مل يح دعب ('ز كرامملا ىدحإ ىف رتشيي

 ىلا هتطاس تدتماو هرمأ لحفتساو رئ اثلا دعاس دتشا هتوعو ًاربش رشع

 نوصملاو دالبلا نم ريثك
 ت التم همايأ قود دمت نب هلادبع هوخأ ميوبرذنلا فوت الو .ع

 «(")هتيالولوطكلذك ل زي ملو باغتم ةهج لك ىف راصو نيفلاب سلدنالا

 ةروثلا نك لو . ةكامملا لاصوأ قزمي فالماو شرملا هللادبع قتداو

 ةحناسةصرفلا اوأرنيذلا لئابقلا ءاسؤر تلوانت لبلابجلا راوث ىلع ةرصاق
 ةيومد كراعم ةيليبشا ىف نيدلوملاو برعلا نيب تبشنو . مهالقتسال

 ىلع ب رعلاءارمأ ىلوتساو ةيلخادلا نوصملاب ربرب"ءامحز نم ريثك مصعتساو

 ىلوتسا و ةياجشابىطوقلا ججاجح نب ميهاربا راثو.هقرال وملاسةنيدم واستنم

 نيدلوملا ءامعز للة:.ءاو ٠ ةلةتسم ةراما اهم اشناو داليلا نءاهرواجام ىلع

 نب دمع أشنأ امني سويط ناوره نبا رقتساو . ةيسرمونايجو ةجايب
 ةصرفلانوصفحنب زونناو. ةلقتسمةراما(نوجارأ) ىلعالا رغثلاف ىسوم

 ليصفتللو.ةبطرقلعءاليتسالل يهأتي ذخأ ودك المأعيسوت وةتطاسديبأتل

 هينوي ؟4 ىف هنافو خعب رات عضو و هبببام نيب ًامومسم تام هنا ىزود رك ذ )١(
 هجالو ةنمس ىرقملاو . ؟ا/؟ مرحا ىف ريثالا نب هعضيو ههه ةند

 اال4؛صاب جريثالا ن(9



 توروس

 :ىدارف ةرئاثلا تامطاقألاو راوثلا رابخأ ىلع ىتأت

 ظفاح ودم ريمالا دبع ىف ىسوم ندم نب بل ماقتتسا نأ دعب )١(

 نبا ناكو. ةليطت رصاحو هللادبع ىلع ضقتتاف داع هنكح ةباهن ىلا ةعاطلا ىلع

 ىوتساو. اردكح ىلع هلا ديعهرقأف سوءاطبب اعنتمم لازيال قيلملا ناورم

 . ةجابو ةرينلق نيبام ذوصحلا ضعب ىلع قاسرسلا نودعس رثاثلا هفيلح

 نيبو هنيب ثبشن برح ىف لق نأ ثبلي مل هنكلو . ةريزلق مستتفا م

 ثااثلا وسنوفلا
 ىلعالا رخئلابراث دقريربلاء ام دحأ ىدومصملا تيك ان نب دم ناكو

 ةبطرقنم دن | هيلا تراسف ابكلتماو ةدرام ىلع ف>زو لل نبابءادتقا

 اهدمب تاحنراةدهراصملا ثيلف. هدبعلاثك أن ناورم نباهداجال مدقتو

 ةدومصمو ةماتكو برعلا نم عوج ةدرا ناكو . ةبئاخ ريمالا دونج

 برعلا ىلع تيك ان نبا ليحتف سأبلاو ةوقاا تاذ ةيربربلا لئابقلا ىدحا

 ناوره نيبوهنيب تبشنف . هعيش م. اهب لقتساو اهم اهجرخأو ةماتكو
 ةدومص ىلع ناورم نبا رهظو . تنةلأ ىف تيك ات نبا همزهو برملا

 ةدراطمىف دتشاو.نمرلادبع هنباهفلفت وت 2 ربريلا لئايق نم اهربغو

 ه.ةلخو ناورم نب ةافوبو . نيرهش ىوس هتيلو مدت م نكلو ربربلا

 ريمآلا كرتو . ةديدم اماوعأ شرملا هرمأ لش ر مان نم هللا دبع صلخم

 )0 دل دال وهمضخأ وهبراف.س ويلطي لماعىلا تيك ان نبا رمأ

 ع ١١ ص ؛ ج نودلخ نب (1)



 هاوأ دم

 ديعو رفاغلا دبع نب ةيمأ هللا دبع ربمالا دهع يف ةيليهشاب ران (؟)
 - راوعلاىلا ادمتهنب| هللا ددع ىلسراف لئابقلا ءامحز نمامهر يغو جاجح نب هللا

 دبع ىلع سدو هيالولاب ما ديتسا مث. هسفنب ايجان رفو هومزوف مهاتفل

 لعرئابقلا ءاسؤررهاظو هام هار هوخأ ماقف.هلتق نم حاجح .نب هللا

 نأ ةيليبشأ كالتمال ةليسو ريخ ىأر مث ”نوصفح نب فلاحو ةيمأ لتق

 ةعاطلا ىلا رئاثلا مد. .هتو اهنيالول ريمالا هيصرف كلذ ىف هللا دبه ضوافي .
 نصحو.ام ركمللادبع هيلاهداءاف ةبطرق ىلا ةنيهرك هنبا لسرأو. اراتخم
 نيب وأرثدب اهف راوثلا عفو نمالا ظفح ىلوتو ةنومرق ةنيدم جاجح نبا

 شرملا ةيوقن ىف اببس هللا دبع ىلا مباجح نب زايحتا ناكو (') ةيليبشأ
 نورئاثاا ىهق ونب ادهو ىحاوتلا مظمم ةعاطلا ىلا داعف هتبيه ةداعتساو

 ىلعالا رثلاب

 نوصفح نبال الئاقمانمدقام رتشابب راوسأ دنع رذنملا لتقأل (0
 راوثااةلئاقمل ططأ:اريب دتو ىشرعلا ءاقنرال ةبطرق ىلا شيملاب هللا ديع داع

 هكالمأ ميسوتو هبو امذيفتن ىف ارح هسفن رئاثلا ىفاف . تاهجلا فاتخم ىف

 نبايتاكوةجتساو ةدنرو ةير داعتساو ن؟ادأاو نوصملا حاتتفا ىلا داعف

 مدقت مث . سلدنالاب نييسابعلا ةوعد رهظأو ةيقيرفا بحاص ىلغالا

 .اهنم برقلاب ةيالب نصح يتباو اهباء ةواغالا نم رثك أو ةيارق ىلا
 ,.ايبس ىف الةقتسم ضهف طوقسلا كشو ىلع هنا ىثرع هللا دبع ىأرو
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 نوصفح نياهعبتو.ىودج نود نكلوهنص# رالا راصحل مدقتف . هذاقنا .

 هلامعأ نمةرببلا ىلع ىلوتساو . ةلصاف ةمقوم .ىف همزهو ريمالا هيلع ركف

 نبادمأ ةدايقب ةبهالا لماك اشيجهّقلا دبع لسرأ مل. هرامح ىف ددشو

 قرئ اثلاجاجح نبا ميهارإب راثأا دجنتسان نوصفح نبا لاتقل ةديبع ىنأ

 .("1(ه0ةنسليربا)ىل وب نم برقلاب ةديبع ىنأن با اهمزبف هايقلو ةيليبشأ
 ىلوب ىلع ىلوتسا مث. ةكلملاهديبعى فأن بااهب ذقت أةمساجةمقوم هذه تناكو
 انمدق 5 اراتخع ةعاطلا ىلا جاج- نبا داعو . نايجو هنودشرأو هجتساو

 نيرشعواتسكح نأدعب نيناهلاو ةسداسلا ىف هللا دبع ريمالا فوتو

 نم ةئاعالث ةنس لوالا عيبد ىف كلذو . نافلاو بارطنمالا اهؤلم ةئتس

 طاف وةك-امملا دراوم راوثلا ةلئاقم ىف هدابج دفنتساف ( م 11 ) ةرجحلا

 (5) جا رللا لقو شيما
 .هلوق هللا ديع ريمالا مظن نمو

 كمشخأام بحلاريسأو 2كيجوأ ام قاتشإا ةجبماي

 كعرسأام خيلبتلاو درلاب مظلل نم نيعلا لوسرايو
 كم نم ىلع قت شلحمىف هب ىتأتف رسلاب بهذت
 كعوطأ ام نمجرلا كرابت اهزاربا تزجنأ ةجاح مك

 ىوبلالا باضه ىفو ايدوجيل لحاس يعل مأتلا تاسلاىربو -. ؛

 ١٠و ص 4 ج نودلخ ني (1)

 ١م ص ع ج نودلخ نب(؟)



 بتاعي

 , قرطله.لءاستيفةيبرعلا ةراضخلا نع ملت ةسراد اراثآ هتيفودو نومويب

 لخد (م 5٠ ةنس) هنع ثدحتن ىذا رصعلا ف: راطقالا كيتاه نوماسملا

 سنافورب ىف اورشتناو هيبورت ناس حيلخ نم اسنرف بونج نوماسملا
 نيذذلا لحرلا ني رماغملا ضءإ اهب ماق ةلقتسم ةكرح هذه تناكو . هنيفودو

 هنيفودلابج اوقرتتا 0+ ةنس ىفو . ةيقيرفأو اينابسا روغث نم اورجاه
 ارسوس ىف اولمغوو ايروجيلو نومويب اولتحأو ىسيتس لبج اوربع 5

 اسنرفىف اولوتساو . ةرييك ةرمعتسماوأشن !اثيح سن اتسن وك ةريك ىح

 نمو . ةليوط ةد.م سدن اولتحاو . لب ونيرجو أيليسرمو سوحرف ىلع
 (')برملا حب فرعي لازي ال ةنيدملا هذه نم ًاءزج نأ مهلكح راثآ

 « بردلا خيرات رصتخم » ىلع ريما ديسلا ربسلا (1)



 ءاءأم

 هرم

 لامثلا ىراصن خيراتىف

 كيسا ١ أ

 سوجرييو ةيقيلج ةكلمم مايق (؟) .نوجرأ .راقان . شنكشبلا )١(
 نويل ةكرلمم . اليتساكو ء

 نأ مهتلود اهب اوداشو اينابسا اوحتتفا نأ دعب برعلا ندي ل١
 . برغلاو لامثلا ىف ىراصنلا نم ةرئاثلا رصانملا دامحاب اهنمالس اوديؤي

 طوقلا نم ةيقابلا ةيقبلا قحس ىف ركف دق ربصن نب ىسوم ناكو

 نأ كلذ نود لاخ اهاقام عاضخاو ةيلايدثلا لابجلا ماحتقاو سنكشبلاو

 سلدنالا ةالو طشن 9 . هعورشم ذيفنت لبق قشم» طالب هاعدتسا

 ىراصنلا نمةاصعلا رمأ اولمهأو اسنرف بودج ىف لغوتلاو ئرفلا ةبراحل

 ةموكح قىضوفلاو اللا نم ةرفذكلذ بةعو ٠ ذك دنع مهرمأ فمضل

 دتشاو مهنأش امو ستفلا دعب ةرم لوال لامشلا راو: كرحتف سلدنالا-
 نئادملاودودحلا ىلع زودتعي لخادلا نمحر لادبع دبع ىف | وأدب ىح مهدعاس
 تاراماوكالامم ملت ناكيحرصانلا نمحرلا دبع دبع تايملو . ةيمالسالا

 رك ذن ىلا برعلا عممهبو رحو مهعئاقو نم هولتث املامامتا انيأر دقو . ةيوق

 لماوعو مهخيرانىف ةلقتسم ةذبن ىلع ىنأن نأ بسانملا اهماةم ىف ابنم الك



 مس ؤوؤ مص

 مهن فصمت انامْض اليوط ادمأ ىراصتلا نم برعلا ءادعأ ثبل
 ةنيتم نسسأ ىلازكترتةلودءاشنال ةيلهالا طق ,مهزومت ل نكل وىضوفلا

 برعلا ص تي ناك اموهوةيموقلاديلاةالاو ةين وناغلاو ةيسايسلا مظنلا ,رم

 . ةيلامشلا لابجلاو باضهلا ىلع ةعقاو ىراصتلا كلامم تناك و . رربلاو

 ةينربلا ىنا-ج ىلع ( ةدءمدت ) سذكشبلا نطقي ناك لامثلا طساوأ ف

 ىفو.ًارهد هلجأ نم طوقلا اوبراح ىذلا مهالقتسا نع نيماسملا نوعفدي

 نم ىرخأ لئابق م تناك (ّضيأ هينربلا زوافم فو سنكشبلا قرش

 . لوبسلاطسيتموأل ابل |رق ىف ةيجمه ةيرح ظفتحم ةلئاهم ءامدو سانجأ

 نوحاتجي ةيب ونجلااسن رفوأ (كودجال) اينامب -اومجاهاماذاب رعلا ناكو

 مهوعضخم مل مهنكلو ةدوملاو باهذلا ىف مهناريجو سنكشبلا ناطوأ |

 راقأن تاراما روذج باضملا كلت ىف ثم م ع نضل ماكمهئاطاسل طق

 ءديءىدابتارامالاهذه ءادعأ دلأ برعلا نكي لو . نوجارأو باريوسو

 ةكلم ىف يملا ةنعأىلع تبق ىلا نايجئلوراكلا ةرسأ ودعلا كلذ ناك لب

 نيح نال راش بكن ةيلبجلالئابقلان م مهئافلحو سنكشبلا دي ىلءو.جئرفلا

 تقزموةطسقرسراوس أ دنع لخادلا نحر ئادبع شيج ماما ًامزهنم دئرا

 ىصق يب ةفلاحع سنكشبلا نامتسا م . ١( لافشن ور ىف هشيج ةرخؤم

 تانئوكلانم مهيلاومو نايجنلوراكلا لسو درط ىلع نيماسملا نايسالا

 كلاده اوسسأف.ةديدشةمواقمةينربلا قرش جئرفلا قلي ملو . تاقودلاو

 باتكلا اذه نم 76 ص عجار (1)

 ١م2«



 جئرفلا ىلاوم اهذختاو اصلا سبول !.,ّموكح ىلوت ةريغص ةراما

 حتتفلاو عسوتألةدعاق مؤاسؤدو

 تعمتجا (سأب اممظعأو هينارصنلا تاباصملا دشأ نكلو -. ؟

 . اهياعاكاموبالب .تراتخاو ى.ايرت-ا لابجىف ىس:ك-كبلا دالب برغ ىف
 ( لاتشق ) ةليط فى كلم روذج ةقتطنملا كلت ىف تأشن هنأ ققحلا نمو
 . اينايسا ىف ةينارصنلا ةيبصعلا دبم اتراصو دعب ايف اندحتا نينللا نوياو

 ىف تاسبتساو ىبرعلا حتفلا ليس در ىف تاباصعلا هذه تدداج دقو
 روديزيأ مسأب طبئرت ىلا ةياورلا تمص نأ ىلع . الالقتسا نع عاندلا
 بودجلا ىفامات فرعي مل ةمو|ةلاكلترمأن أى لع لدت ( اجيب ىد ) ىجابلا

 ةنس ىلا ؟16ةنسنم مكسحلا وبالب ىلوتو . خرؤألا كلذ ميقي ناك ثيح

 لوالا يشل وقل اهب نو . ؟موةئس ىلا مك المفات هولا هفلخ من م نفي

 «ما/ ةنس ىلا هكح لاطتساف ( صنفدالا ) ىكيلوثاكلا
 ؛برعلا همسي ىلا نويل ةكامئايرباتناك قود لوالاوسنوفلا سسأو

 تمماق اهمال كلذكت يمسو . ةحداف بوطخو ةديدش فورطظ ىف هيقيلج

 نمدتمتو مسالااذهب ىمست تناك ىلا ةمدقةلا ةينامورلا ةيالولا دو ؛- ىلع

 مسقنت تناكو. رافان لابج ىلا طيحلا نمو ورود رهن ىلا ةينوةسغ جياخ

 ةيلامثلا لوهسلاو باضملاو جيلا لحاوسف . نيتقطنم ىلا لخادلا .ؤ

 رافقالاو بارا نم ةميظع ةقطنم نكلو . ناكسلاب ةلها تناك ةيب رذلاو

 6 برها ىظل اهنف رءتست تناك يلا ةقطنملا نيبو اتنين لصفت تناك



 6 ا

 برعلا نم اهم ناك نم حذو ةقطنأا كلت وسن و فلا حاتجا دقو . نيماسملا

 ةكلمملا تناك عقتلبلا كلذ ءارو اهفو . لامشلا ىلا ىراصنلا مفدو ربربلاو

 دبءنم( هيقيليج )ذول ةكلممن كت مو.اهدعاس دتشيو ومنت ةينارصنلا
 ةضرع( مه ه#1١ةنس )يناثلا وريمار كح ةءاهن ىلا لوألا وسنوفلا ةافو
 كلذك جنت لو. طق عطقني ل دودحلا ىلع محالتلا نأ ولو ةديدش تاجمل

 مل مهكلو ارارم ابلحاس اومحتقا مهناف نامرو-لا ناودع نم

 ةيسايسلا ةكلمملا دود_ح تناكو . ةتباث تاحوتف اهم اوسسؤي

 اهتدعات لقت كلذ ىلع لدي اهناكس ام الك هليطسقو نويل لوبس ىلا دقت

 ىلا تحزن مث. نويل ةئيدم ىلا وديفوأ نهو وديفوأ ىلا ان ود ساجياك نم
 ىمسن تناك ىلا ةعدقلاا ءاودرب ىف تلحو ةشحوتم ةرطاخم لئابق دودحلا

 (شغرب)س وجربت ذخاوابعالقو اهنوصح ةعانمل ارظن (نصحلا) اليتساك
 ةفورحلا ةعقبلا اصوصخو ةيلملا سوجرب ةقطنم تناكو . امل ةدعات

 نع اوامحواينابسا ريرحت ىف اوكرتشا ةدعلاطبال انبنم ارال ىد زوفلأب
 دودحلا ماعد تبث مث « برءاادض حافكلاو داهإا نم اهبيصن ةليط مق
 ةراماايلودربءامتز ىلونو . ةيجنرف ةقطن:٠ هنواشرب ةرامأت راصفةيسايسلا

 اكلماريخأ امكسام راص ىح نويل ةكلمم سفانت انمز تلظ ىلا ةليطسق
 برعلا دّص ةينارصنلا ةروثلا ةماعز ىلوتو هليطسقل

 لب ةينوروالا لودلا ىقأب زيبو ةكلملا هذه نيبام قئالع أشنت لو

 تراسفاهداوعوأ,مظن ىلع رؤي اجازتم'يبرغلا لامشلا ىف اهماريجم جزع



 خ--5

 مهسفن | نومسانيحةقلالطلا رمتساو ةيطوقلا ةك1مملاناس ىلع مظنلا هذه

 ةيطوقأاةساي لا جم مممموكح جمتو طوقلا ىلا ةيسنلا نوعد.و اطوف

 ءالبنلاديقيالو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ةوقلا مامز ىلع ضبقي قلطم كلملاف
 تيقب اذكو .ايباختثا شرعلا لمج ىف مهدورج وأ ةروثلاب الا هتطلس

 تاقبطلاذ أىلعةدبعتسملا ةيرثكآلاو ةينئلاةيلقالا نيب ةيعامجالا قورفلا

 ىلا ةجاحلا تدتشانأ ذنم ةعساو تاوطخ# اهنايرح ىلا تراس ةدبمتسملا

 .اذكه:هقرتسمدْض روثي ادنج قيقرلا ىاقناو دودحلا نع دوذلل دينجتلا

 تلقتسا ىلاارانان ةكلمت قرشلا نم اهدحت ةتباث ةيسايس ةلود مئاعدتديش

 كاملا س سأتمأ و مهعُت انصو نايجنلوراكلا تاقود نم تدماخت نأ دعل

 ةريغصلا تارامالا نم جايس اهب طاتحاو ةنيعأ ا |هزوافمواملابج نيب اف

 ىرخأف ةدحاو ابحاتحت هنولبنب ىف رافان كلم ناك هينربلل طساوأ ىف



 ه-ماأم4 دس

 يناثلا رسصهعلا

 ثلاثلا دل صفلا

 م ةكأ _ةلال: ه هم _ م.. ةئس

 نمرا دبع ةيالو )١(  نمحرلا ديع دبع ىف ةروثلا - لو ررو ىسقلا
 هيليبشأ وه ريباالدعا ضخ | ١ راوثثهتعزه نوصقح نبال هتب رام (؟) سا دنالاةموكمل

 نوصفح نببلاطلل هطفر . هطسقرس ىلع هؤاليسا . نرصؤح نبال هتدراطم.ةيرو

 ةبراحم . هليلو هنوهرقو هلويرا عاضخا . نوصفح نب ةافو . برحلا فانئنما ()

 . ةلطيلطو همالأو نايج ىلع هؤاليئسا . نوصف- ىنبإ رفمجو ناناسل نةءرلا درع

 . ةيامثلاتابالولا (4).. لامشلا ىراصن عم رصانلا بو رح - ىناكل» ىسقلو

 ةرصا#. هريبلط يلعةئراغأ واودرأ هزه. ةدرال ىائلاونودرأ وزغ .نويا ةك_ام

 كرا فانئتءا (ه) نيلسأا ةعزه. . ىرابعتلا مودق . نافيتمإ! تنسل نيماملا

 55 يلع هؤالدسا . ىرا هعذلا نيبو هئدب برحلا . نوبا ىلا نمحرلا دبع ربسم

 .اريكن وج ةعقوم . نوياو رافان ىكلم فلاحت .ركراكو اينولكو نانيتسا تناسو

 ءاليتسا. راقانةوزه . ةيمالسالا تايالولا ىلع ىراصالا ءادتعا 0( ىراصنلا ةعزودم

 ايءاضخأو ةطيلط ة ةروث. ورومار ةيالووىناثلا ونودرأ ةافو . هنوأءنب ىلد نم رلا دبا

 ةيمأ جورخ . هطسقرسو بويا ةعاق ىف ةروثلا (97) وريمارو ند-رلا دبع نيب برحل

 (م4) هطو نحو ظقرم ميلستراوثلا ةميزه . و ريمارلتفلاحم ..نيرئذشب قات أ نب

 ةيبرعلا تاياورلا فالن+ا . ىراصنلا ةبرال نمحرلإ دبع ريسم . ةيناثلا رافان ةوزغ



 هسؤؤو اس

 (قدنحا)ايدنالا فزيمل ملا ةعزه جت رفالاةياور. ةمقوملا نعبرعلا ةياور.ةبجنرفالاو

 شكارم ىلأ هروبع. ةتبماهحتف(1) _ةيقيرفاىقرصانلاب و رح تلاثلا ىدشلا_

 (١٠)_ةيومالا ةاودلا ةورذرصانلا دبع عبارلا مىسقلا ب نيرمطافا هتبراخمو

 *ذافامصاو مكمل ىف هتسايس.ةفالخلا ةءسا رصانلا ذاكا اهانغوتي ومالاةلوال'ةماخض

 هؤاتبو وصانلاىلايم . ةينارمهتلا كولم تاراغس . هدبع ىف ةباجحلاوةرازولا . ةبلاقسال

 هقالخأ !و هتافو . ءارهزال

 لوري ىسفلا

 رصانلا نمحر لادبع دبع ىفةروثلا

 لاز:السلدنالاونمحرلا دبع نيدمتت نب هللا دبع ريمالا فوت ١.-
 ةاصعلا هطوقس بقري ةيمأ ىب كلمو نئفلاو ةروثلا رصا-نعب مرطضن

 ةلودب يهذت ريمالا اذه دبع ىف ةيلخادلا تاروثلا تداك . نوعماطلاو

 دوجو يصل داك يح دادتشا امأ لامثلا ىراصن دعاس دتشاف ةيمأ ىن
 (') نويل كام هدارا ىلع اققوتم اهمدع وا ايناب-أ ىف ةيمالسالا ةلودلا ٠

 عا قدس عضل ضع : ملف لالا تاديتو رطألا بهذام ناعرس نكملو

 ناطلس ةيمأىب ةلودت رفظوةريغصت الي ودىلا ةينارصنلاابن ابسأ تقزع

 لخادلا ن+رلا دبع يح ذنم |عب رفظت | ةعنمو

 ةاثا ذراجتم رند نبا 0 ديع هديفحادمح سب فلخ



 بتاوؤؤدع

 مامأو همادعأ دوجو عم كالا ىلو هنأ بيرغاا نمو. هر# نه نبرشملاو

 (')مهنود اهزاحو ةيالولل ىدصتق ةريخرتك واتس هام ريك أ مهو هيبأ

 تاي ىلا ريمالا ىف اومسوت ذا اتس>الأف هوذختاو مهنيعأ كلذب ترقخ

 ىقو . عزعزملا ميك لع ضهن ريخ هيف اوأرو ةلوطبلاو ةمظعلا
 كاملا نجرلاديعىلوت نأ مويدرفلا دقعلا بحاص هير دبع نبأ لوي كلذ

 هه ٠.٠" ةئسس لوالا عيبر لهتسم ىف

 ديدج ضغ كلملو اديدج لالحلا ادب

 ديزم كيف ناكنأ ىديز هللا ةمعناي
 ديع رهدلل تنأف رطف موصلل ناكذا

 مرلب قاكو 'ر ايرام ىعسق ةينابسأ ةينارصن نيحرلا دب مأ تناكو
 سرددقف هنس ىلع ومس ةجرد ىلا فراعملاو مولعاا ىف اعراب هتثا اد نم

 خضراتلاو رمشلاو ودننلا داحأو ةرشاملا زواجي مل لفط وهو ةنسلاو نارَقلا

 ةيسورفلاو برحلا نونف ىف صخآلاب ربمو
 ددرتلاو قافولا ةسايس نع لدعي نأ هدب ءىداب نرلا دبع مزتعاو

 ىف كلسي نأ ضري ملو ةاصملاو نيرئاثلا ةلماعم ىف هداد جأ اهعبتا ىلا

 وأ عوضملا ةرحم وأ ةيزملاب مهنم عنقي الأ مص لب اطسو اليدس كلذ

 اونعذا اذافمهدالبو مهنوص>ىوسدي ريال هن !نلعاو ةنيكسلا ىلا دولحلا

 ١7 ص 4 ج نودلخ نبو . ريثالا نبا )١(

 ( ١76 صه ج ) هنزم ريثالا نب اهيمسيو (؟)



 سووا

 مهباقع ىف غلابو مهتدراطم ىف دج اوبأ اذاو مهنع افع

 ةدايقلا ىلوت وشدملا فنمحرلا دبع ربظ م51 ةنس ليربا قو - .؟
 ههادقا اوريك ًاودنملا ةساحفوفصلاىف ىنفلا ريمالا روهظ راو هسفنب
 سأر ىلع ةلطياط ومن ريمالا راسو . قاشلاو مال الا مهترطاشم ىلع

 ةقطنملا كلت قرتخا مث ورييلالا رهن ىلا ةهملا كلن راوث درف مظنملا هشيج

 طايصلا عجشأ مشي( مص شيحب نوصفح نب طبأرب ناك ث بح ىلا

 ريمالا دبعف (') سنكشبلاىراصن نم ةوقربظيامىلع هرزاؤتو داوقلاو

 ناكوهيحانجي بلقلا ةدايق وه ىلوتو رفظملا هم ىلا هشيج ةمدقم ةدايقب

 ةبهأ مت ناك نمحرلا دبع شيج نكل.: ددعلا ةرثكب زاتع نوصفح نبا

 عرقب ةعقوملا أديت تداك اف لاسر فلا نم ةعيزم ةوق هديؤت ةبرد ريك و

 راوثلا باقىلام,ةيرط نمحر لا ديعذاس رف قش ىح قاوبالاحبجيو لوبطلا

 نوصفح نب دتراو ف الآ ةمبس وحن مهنم لتقف ةحداف ةمزه مهومزهو
 1 ةيقرشلا أينادسا عالق ىلا اهزونم

 نماهونايجوهريبلا عاضخا نمر ادب 9 ىح ربشأ ةنالث ضع : و

 تعادتوةروثلا ران مارضاو ةراغالل ةدعءاق نوصفحنإا اهذخا ىلا لقاعملا

 ىف ةاصملاو صوصللا دابأو ةعينملا عالقلاو نوصحلا نم اهاوس همامأ

 مكح تدي اينارساو ةيقيرفا ميران) طقف لئاقم فلا نيرشعب نودراك هردق (1)

 ( نيه
 7ص اب ج خايشأ )0



 تلامس

 لعشق رفهناذةغاشلا«ادافن ارا يسد لابج هح اجيناك اذكو .راطقالاكيتاه

 ةيليبشأةيالو ىفدابأ فلخ ىذلا جاجح نب ميهاربا مدقو . ميلتق وأ ةاصعلا

 هرصاخ ةماسم نب دمحاةدايقب اوراثو امافد اهلهأ لواح نأ دمب كلذو هتعاط

 ىف راوثلا لاتقل ذئدعب ريمالا راسو . (') هدي نم اهكلتماو نمحرلا دبع
 نمراوث هاءافاح !أو .مهءامجز عضخأف ( هيرةمطاقم' )«ويجرىد ارايس »

 اعمو»هىزود لوقياذهىوءهنيلو ريمالالدعل قير مهةحلسا ىراصنلا

 ةلماعم ىف امركو احمأسق تذبأ اهناف ة.5 احلا ةئيملا فرصت نع لقي
 رفظملا هم ىلا نوصفح نب ةدراط نمحرلا دبع دبع نأ دعبو«ىراصنلا
 رفاظلا هشبج سأر ىلع ةبطرقهىلا داع

 ىف رقتساف نوصفح نبا داع ذا الياق الاهتمصاع ىف ثبلي مل هنا ىلع

 «هتوربجوهتوطسل ناتعلا قلطأأو اينايسا قرش ىلع هنكح طسبو ةلطيلط
 هقرف اريك اشيج ا 4١١ه م٠,) ةيناثهلاتقل نمحرلادبع بهأتف

 كلتىراوثلا لمش تتشو ورييالا ره يح لحاسلا لوط ىلع ةيسرم نم
 املهأ ضوافف :روتلارانب مرطضن تناكىلاةط سق رسولا هشيحيراسمن.ةقطنملا
 ةجراخابلكن كمملاهنأىلعذوصفح نباعابتأ نمريثك اهب ناكو. مياستلا ىف

 اوسلاةاهنعاعافد مهدحو وعيطتسيال ,بنأرئاثا راصن أىأرو. ريمالا ىلع
 لبق نملوسرهيلعدفو اهرداذي نأ لبقو.مهْنع افمذ نمحرلادبع نم وفعلا

 دنمل ابن محرلا ديعدادماو ةلطيلط ميلستي ادهعتم حلمملا بلطي نوصفح نبإ

 ش ١١و ص <« ج نوالخ نبا (1)
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 ىضارالا هباةعالوهل كرت نأ طرشب ىراصنلا نم ةيقرشلا دودحلاةءامحو

 هطورش نمحرلا دبع ضفرف.ةنيكسومالسب اهبف كحيل وروبالا ىلعةعقاولا
 ىجح لئاقيس هنأ ذئد نع رئاثلا ناعاف. طرش الو ديق الب ميل تلا بلطو

 ءارمأ نأو ةلطيلط امس الو ةسينم عالقب ىمتحي ناك هنأ همجشو تولل
 دنجلاو تاوقالاب هنودعاسي اوناك رافانو نويل

 قلط ا وةطسق رس ىفلازيالن مح ادبعو برحلا ناديم ىف رهظف  .م
 ىلع ضرفو ةريبك ةروث ةريبلا لابجو تارشبلا ىف رائف هنايغطل نانملا

 رفظلا همج ىلا هلاتقب نمحرلا دبع دهمف . ةحداف مراشم ءاحنالا كلت نأكس

 (”)هسفنب راوثلاراتقل دامم”ناسرفلاودنللادشخ ةبطرقولا ةدوعلاب عرسأو
 ىلاوىلا دهعفتاباصعلاو نوصحلا ةلزانمف ةحداف يعاصم سن آهنأ ىلع

 همه راصتتا :هملب ثيح ةيطرق ىلا داعو برملا ىف رارمتسالاب نايج

 ( مه168 ه:5) نوصفح نبا ةافوو مقاوم ةدع ىف راوثلا ىلع رفطملا

 ددبت تداكف راوثلا ىلع ةديدش ةبرض برملا لالخ رئاثلا توم ناكو

 ةيغاط اههالكو ةروثلا ةدايفل رفعجو ناملس ها-دبا ضهن نأ الول هعوج ٠
 ْ : سأبلا ديدش

 ندمةدع ىلعتلوتسا دق نيحلاكلذ ىف نمحرلا دبع شويج تناكو

 ةلويرأ عىل وتساو مقاوم ةدع ىف راوثلا دمح نب فاحساهدئاق مزبف ى أ

 ؟ ج)( مه18 ) ه ٠5" ةنس ىف تثدح برملا كهن نا ىدنوك لوقي )١(

 كلذ لبق تناك اهلا لوقي خابشأ نكلو( 7 ص



 امه

 اهب ًارئاث ناك ىذلا ةراوس نب بيبح دي نم ةنومرق حتتفاو ربمدت ةدعأق

 ىلوتساو .ةماحلاراون مضخاو شرط نصحو ةيرمتس نصح ىلع ىلوتسا 5

 ادفصم هلسرأو رصن نب نامع رثاثاا اهب رسأو ةلبل ةنيدم ىلع هالوم ردب

 ةبطرق ىلا
 دقق ةحداف ابامص (') ةيلدلا ماوءالا ىف سف 1 نمحرلا دبع نأ ىلع

 هفلس دبعب اهبش هدبع لمحت تداك لقالقب ةيناث سادنالا تمرطضا

 فن ًاتساوةيحان لك ىف برحلاران تلعتشاو لاه ءابو اهب فصعو هللا دبع
 لقاعملا نم اهريغو نايج ىلع اولوتساو مهاودع ةيبونجلا لا_لا راوث

 نمحرلا دبع دنج بولاق ىف بعرلا بدو

 هسفنب راسودنملا دش ردايف ةبطرق ىف وهو ءاينالا هذه هتلصوو
 .اهلعملوتساو اهقرحأو اهرصاخ ةماملا دصق مث اهراوث مزهو نايج ىلا

 اهراصناو نو صفح ىبارفعج وناولسدنج ىلع بلغتلا ىفهلماكلذب ىوقف

 . دئجلاو لالأب اعئادمب اناك ىيذللا رافاتو دو لل ع اعقئاح نم مترلا

 نيماعىدماينايسا قاب عمابةئالععطقف را وثال نصح عنمأ ةلطيلط تناكو

 ناكو ةيسنلب و ةدرام ىك ا> ىلا اهراصح دبع اهدراوم دفنت تداك اماف

 نحرلا دبع افعو اريخأ تملس ةرئاثلا ةنيدملا نكلو. ائيطب اناش راصحلا

 حجري خابشأ نكساو . ىدنوك لوق ىلع م ه9 ىلا 9414 ةنص نم ه(1)
 م 414 ةنس ىلا 41© ةنسس نم تناك اهنا



 (') اهنكس نع

 كوامىلا أجاينأ الا ةلطيلط طوقس دعب نوصفح نب رفعج ريو :

 نم ادبام مهعار دقف نمحرلا دبع ةيراحم ىف هبأر اورب مل مهنكلو لامقلا
 ىلا ةيمأ ىبةطلس تداع اذكهو. انيح ةنيكسلاىلا اودلخ ًافهسأبو همزع

 وو مامأاهؤاضت ثااثلا وسن وفل ال حال نأ دمب ةليلق ماوعأ ىف امتورذ

 (') نوصفح نبا
 ىناثلا مقل

 لامشلا ىراصن عم رصاتلا بورح -

 ةكلمملالخاد راوثلا عاضخاب هلاختشا ءانثأ نمحرلا دبع سايرل -.

 ماس ةنس ق.ناك ةلطيلط ياست ن' ادنلا ىنأ نع القن ىدنوك لوقي )١(

 نينس رشعب كالذ لبق نآك هنا ىلع لدن ثداوحلا نا لوغ خابشأ نكلو( م 999)

 مهلا سل دنالاخعرات ايه ركدي الوزوصةح ىبال اريصم كلذ دمب فرعن ال (؟)

 ج) ىدنوك رذ دةفءاهحاوضو ةدرال فاهدوجوب مهسست ثيح م ةنم ىفالا

 نوصفح ىببادراطدم نب نم-رلا دبع ىلاولا نا» (ةي ايسالا ةعيطلا نم 5ىل؟ صا

 ةياور اهريههم نع نووري برعلا ىخرؤم نكلو . « ل.. ةيقرشلا ةدرال لابج ىف
 ىلع رصانلا هرفأو هببا ناكم ماق نوصفح رب رفعج نا نودهخ نبا لوقيف ىرخأ
 كه ذك رصانلا ءرقأو اهامعاو رثشيب كامتو هلدق نم ناياس هوخأ هيلع سد م هلامعأ

 همزهف ليبس نب دي+لادبع هريزو هاتقل نمحرلا دع لسرأو ارارء هدوع ثكن هذكساو
 نمحرلا دبع يضعو نايصملا ىلع رمةساف رمع نب صفح هاخأ نوساوملا مدقو هلتقو

 ( ١١20 ص + ج) نعذأ ىتح هلاتق يف
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 ءوسو اهئاودع نم نيقي لع وه ناك نيودع ةلتاقملا صرفلا نيحتي نا
 ىف نويمطافلا اهيئاثو لامشلا ىراصن امطوأ : سلدنالا وحن اهدصاقم

 ةيقيرفأ
 ديدش طحق ةيلامثلا تايالولاب فصع نماثلا نرقلا طساوأ ىف

 اونطوتسا نيرذلا برعلا نء مههظعمو ةيقيرفأ ىلا نو ريثك هببسب رجاه
 نم) ةيقيلج ناكس نم راوثلا هتاف. ىمالسالا متتفلا بقع تابجلا هذه
 . نينس مضل ضع ملو . مهنم قف نم كالمهال ةصرفلا هذه (نويل تايالو

 لوبسلا كيت اه ىف ميلتقا اوعاتراو موينطاوم دقفل ربدبلا شح وتسا ىح

 ةقنماشو ( اروماز ) ةرومسو نويلو ةقروتسا لثم نئادم ةدع اولخأف

 هذه مضي نأ نويل كلم ثلاثلا وسن وفلا لواحي ملو هدناريمو ةبيوقسو

 داع مث لئالقلا نيدلسملا نم اهيف قب نم لققب فتك" اف هك المأ ىلا ةهملا

 بورملا نم ةدافتسالا ىلع نويل ءارما نم هفلخ نم لمجو . هلابج ىلا

 نواعجية صرف ىقرتو« ةيمالسالا ةلودلا لاصوأ قر تناك ىلا ةيلخادلا

 تضاف امل عساتلا نرقلا فصتنم ىفو . مهناودل ادهم نويل ةعطاقم اهب

 ِكلانه اوطتخاو ورود ربع ىلا هد ودح اوءفدةيلخادلا تاروثلاب سادنالا

 ةيمالسالا دودملا ىلع ةراغالل ةدعاق اهنوذختي اوناك ةعينم عالق مبرأ
 3 ويشلاو لافطالاو ءاسنلا لتقو راتلاو فيسلاب لزءلا نيماسملا ةدراط..و

 سلدنالا ىبغ ىلا نورظني اوناكو . عقدملا رقفلا كلذ لا مهمفدي ةفار الب

 ناكيلا ةييرعلا ةراهغحلا نوضغبيو دسملاو تملا ٍنيعب ةرفاولا اهاريخو



 1م

 اهتراضحو سلدنالاكلمذ ةنينإن محرلا دبع ىلع ناكةمهنيعأ اهؤايْص ربي
 مئازعهنود مزعب كلذ ىلع لم دقلو نيئاطلا نيدساملا كئلوأ نم ةرهازلا

 ماود رؤي ناك لب لامثللا راوث ةبراخمم ىلا ليمب نمحرلا دبع كي ملو
 ضي م14 ةنس ىفف . برملا ىلا هورطضا مهنأ ريغ . مهنييو هنيب ملسلا

 اديرمةعطاقم اوجاهو (نودرا) ىتاثلا ونودرا مبكلم ةدايقب نوينويللا

 اهناكس اوحبذو اورسأو فيسلاو رانلاب اهف اوثاعو اهوبهنو (هدرام)
 لافطالاو ءاسنلا اويسو اهنع نيمفادملا لك اولتقو ةنيالأ ةملق ىلعاول وةساو

 نيلقثم ورودلا ره اوربع من ىلاو لاملاب مهوشرو سويلطب نكس عاتراف

 ١ ىرسالاو مئانغلاب

 نمحرلا ديع ىلع نيرثاثلا نم ونودرا اهازغ ىلا ةقطنملا ناكس ناكو

 يولق رسأي نأدارأ هنكاومهب ىراصنلاهلزنأ امت ىغني نأ هعسوب ناكو
 ةيراحب هلانتشا نم مثرلاب نويل كلم ةبقاعم مزتعاف اهنع عافدلاب راوثلا
 هريزو ةدايقب اشيج م 415 ةنس هيلوي ىف هيلآ ريسو ةيقيرفأ ىف نييمطافلا

 ىلاتلا ماعلا ىفو . ةريبك ملانغ مهنم متغو ىراصنلا مزبف ةديبع ىنأ نب دمحا

 اعايضو اهمندم قرحأو ( هريبلط ) اريفالت ةقطتم ىف ثامف ونودرأ داع

 ءادتعاىم مذقنيذأ نمرلا دبع ىلا اوعرضتو كلذ نم نوماسلا جضف

 ش مهكفسو ىراصنلا

 شيج سأر ىلع ةيناث ةديبع ىنأ نب دمأ هدئاق نمحرلا دبع لسرأف

 تخش ) نافيتسا تنس ةعلق رصاحي نأو ونودرأ مجاهب نأ هرمأو متض



 كن

 هراصح نوءاسلاا ديف.( سوروم ورتسك) اًضِيأ ىمست تناكى لا( نيتشا

 ةظلل رخآ ىف ونودرأ اهتاغال مدق نأ الول مهيديأ ىف طقست تداكو

 ذا ىرعلاككفمهتر بك نم مغرلا ىمالسالا شوا ناكو . نيملسملا جاهو

 نموةجنط نم نحرلا دبع مهمدقتسا نيذلا ةقزترملا ربربلا نم هداوس ناك

 نوصرح اوناكو.مهذامأو مهتعاجش لع دمتميال نمت دودحلادنجو نابسالا

 مزهماف.ودعلا ةلئاقم ىلع مهصرح نم ربك أ اهنع عافدلا ىلعو مهئانغ ىلع
 قبارطنمالا بدو ونودرأ تاوق مامأ اودتراو ةحداف ةيزه نوملسملا

 رفن هلوح فتلاو دادترالا ىلع دولا لضف عاجشلا مدئاق نكلو.مهفوغص

 برعلاوخ روم لوقيو. اعيمج ىراصنلا ,ماتقف هدنجو هطابض ناهجش نم
 نابسالا ةاورنكلو.ةيمالسالا ىضارالا ىلا ةملاس تداع شيلا ةيقب نا

 مهتالشاو مهالتتب تصغ ثيح ةمئار تناك ماسلا ةعزه نا هنولوقي

 ) < ازييئا ىلا ورودلانم ةدتمما تاباغلاو لوبسلا

 بمهأتلاو هتافالا ضن للملا بطملاا كلذب نمحرلا دبع ىلع املف  .ه ”

 ةيقيرفا ىف برحلا نكلو ىلاتلا ماعلا ىف هسفنب اهب موقي ةريبك ةوزغل
 رخآ اماع هعو ريثم لجأت ىلا هترطضا

 ةمقوم هتأرجتفعاض ىذلا ىقاثلا ونودرأ داع م 914 ةنس عبد فو

 ىحاوصض ىفاماعف رافان كلم (هجناش) وكناس هفيلحو نافيتسا تناس

 . اهدجسم قرحأو اريتلف ةقطنم ىلع وكنا ىلوتساو ةلطيلطو اريجان



 تاء

 .مهشلا هدئاق لتقمو ةحدافلا هتعزمل ماقتنالا ىلا قوتي نمحرلا دبع ناكو

 اشيج دش . نافيتسا تناس رادج ىف هسار رمس ونودرا نا سني لو

 ىتح هيلا مامشنالاب دودحلا ناكس رماو ردب هبجاح ىلا هتدايقب دبع اريبك
 ةبطرق نم شيملا كلذ جرخو . رركنملا ءادتعالا نم مه:+ امل اومقتني

 ود.ملا مجاه مل نويل دودح ىلا اوت اوراسو م 114 ةنس هيلوب ؛ ف

 ناكم ىف سطسغا 6١و٠9 ىف نيتريبك نيتعزه همزهو لايملاب مههتسم ا

 ةلئاه ةدشب نيقيرفلا نيب برحلا ران ترمتسا مث نمو اينوتم ىمسي
 ةددع اروهش كلذك ترمتساو

 ىلوتسافهس ذنب شيملا ةدارفل نمحرلا دبع راسمو؟٠ ةنس هينوي ىفو
 دنع اهتيماح ترف يلا نافيت١ تناس ىلع فحز مئابفرحأو ةمسوأ ىلع

 مويلا اهتمقيت مل ةعيدقةنيدم ىهو اين ولكىلا هحنا مث. ابعالق مدهف هبارتفا
 نأ رهاظلاو . اهسئانكواهرود مديف ةيلاخ اهافلأف :ةسراد لالطأ ىوس
 فنرال ةقطنملا كلت ىف نيماسأل ليهس اوُصرُبمي الأ اومزنعا ىراصتلا

 اهذختيل وكناس اهانب يلا راكراك ةملف ةجاهأ فحز ام دنع نمحرلا دبع ٠

 يلا اروهالاكىلاكلذكو . اضيأ ةيلاخ أهافلأ ةلطيلط ىلع ةراغالل ةدعاق

 ورييالا رهن زاتجا اميح هنكلو ودينروأ ىف مهعتسيل وكناس اهم رف

 لابجلا ىلا هدرو همزبف هتمدقم وكناس مجاه

 اجاهي نأ ةئدنع ناكسلملا مزتماو ونودرأ هفيلح ىلا وكتاس ًاستلاف
 ىمالسالا شيلا ىلع اضقن اودودحلا| ىلع ةعقاول ا لابحلاب امصعتساو .نيملسملا



 سس 11 دع

 رطخمنمحر لادبع رعشو. اهبوشت هب امدحأف هيئربلا زوافم ىف هرورم نيح
 ىلا رماا لوح ثيح اريكن وج ىمسي ناكم ىلع هشبجي جرعف قزأملا
 مهئافةشحاف ةطاغ ىراصتلا بكترا انهو.كلانه ركسدمأ عسقم لهس

 ةأرحينيملسأا ةءراحساولبقو لبسلا ىلا اولزت لابملا ىمح ىف ءاقيلا نم الدب

 . ليلا مالظ مهذقنأ يح دوبل مدراطو» ةحداذ ةعزه ارم اوعقد

 ناك ةقئملش ةفقاسأ نم ناغقسا مهني نمد مم امعز نم ًاريثك اورسأو

 ىراصنلا نم فلأ وحن ألو . رصملا كلذ ةدامل اقبط نييدنجك ناب راحب
 (') « اهيف نم لك لتقو نمحرلا دبع اهرصاخل زيوم ةعلق ىلا

 متانغاهنم اومنغو رافان اومحتقأف كلذ دعب ةموأقم نوماسلا قلو

 هشيج سأر ىلع ةبطرق لص وف ةدوملاب نمحرلا دبع أدب ربمتبس ه فو. ةلئاه
 . هئم <6 ق رفاظلا

 رثالا ديس سردلا كلذ نوكي نأ لدي ند رادع رب

 ون ودرأ راغأىح نأماع ىض ل هناف نظلا أطخأ هنكلو. ىراصتلل ادار

 اهطوقساثأف اربوخل ىلعوكنا -هفيلح ىلوتساواهيلعىلوتساو اريجأن ىلع

 ريثك مهنمو اهيف نم لك لتق وكتاس نال سلدنالاءاجرأ ىف الئاه اعايئرا
 كي ملو كاذل سادنالا تجضف. ةريبكر سأ ىلا نومتن, نيذلا ءاظمأا نم

 نكي اذا ةلاذنلا كلتل ماقتنالا بلط ىف ماعلا ىأرلا ةارامم نم صانم ةن

 ادقح ضيف ناكربمالا بلق نأ ىلع. برملا ديري هسفن نمحرلا دع
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 تامطاقملاف نيرمتسا!كفسلاو ريمدتلا نم ىراصتلاهيكتري امل اطغسو

 م74 ةنس ليربا ىف ةبطرق رداغ لب عيبرلا راظنتا ىلع رب_صي ملف ةيلامثلا

 همسا ناكو . هيلوينم رشاعلا ىف رافان ل>دف برملا ناديم ىلا اوت راسو
 هعالق هيارتقا دنع ود_ءلا كرف ىراصتلا بولق ىف بعرلا ءاقلال ايفآك

 قرحأو ولليت-اكراكو سيشلافو اةلاريب و راكراكى لع ىلوتساف . هنوصحو

 .ةنولينب اهتهصاع ىلع فحزو رافان ىلق ىلا ذفنم اهتوصحو اهدهاعم لك

 راس ةره لك ىف دري ناكف لايجلا ىف هفقي نأ ارارم وكناس لواحو

 قرح ا واهرمدفهنم ايعراباكس رف ىلا ةنولبنب نمحرلا ديع لخدو.ةحداف

 وكناس ىلا تلصوو . مك اباقع ءارمالاو كلملا روصق برخو ابسئانك

 رش اعيتلك ىف مزه هنكلو نيترم نيماسملا مجاهف ذوجارأ نم ةدسحت
 قحلي نأ نع ازجاع حبصأو سنكشبلا ميعذ عاضخا متاذبو . ةعزه

 ىذأ نيملسلاب

 تبشنف (م 40ه ةنس )نويل كلم ىناثلاونودرأ فوت نيملا كلذ ىفو ٠
 نم انيح نويل تمنمو نينس عضب ترمتسا ةيلهأ برح هئانبأ ني
 عشو هتطلس ديطوتل ةصرفلا كلت نمحر لا دبع زبتاف .نيملسملا ةبراحم

 هدالب لخاد تاروثلاو نئفلا

 ىتاثا وريمار 01 ما ةدس نويل ىف ةيلعالا برم لا تبا م :

 ضيفيامادقماكلم داك وريمارنافلامثلازاوحأ تريغت ذئدنعو.(ريمدور)

 ىلا تدام دق انيح اهنوكس دعب ةلطيلط تناكو . نيماسلل ضني هبلق



 ملمع 5-0

 ءاملعلا نم ادفو نيرئاثلا ىلا نمحرلا دبع لسرأف نوي' ضيرحتتب ةروثلا
 ىراصنلا ةدعاسم ىلع نيدمتعم ربكو هاياب نووئاثلا هباجأف مهنعاط بطخب

 نويل كلم راسف . اهراصح أدب و ةلطيلط ىلع فحزلاب نمر لا دبع ردابف
 ةلطيلطذاقن'ىف مجنيإ هنكلو . ديردم ىلع هقيرط ,د ىلوتساو اهداحال

 ةراثلا ةنيدملا كري نأ راطماق هناقالمل راسامل رصاحلا شيجلا نم امسق هنال

 مه*؟ةنس تملسف ةمواقتا ىف لمأ لك كلذب ةلطيلطت دفو.اهريصل

 متت او.مممزه ونو.اسلااهددهب ناك يلا ةعسوأ ىلا هجان وريمار امأ
 لمح نأىف ةليخلا هتيعأ امو ةمسوأ ىلا راسف 1؟؛ ةنس هسفنل نمحرلا دبع

 لتق ىف نعمأو الامث هدنجي راس هتب راحو هعالق نم بورما ىلع وريمار
 ةمصاع شغرب نم برقلاب ناتئام مهددعو مهرابحأ لك لتقو ىراصنلا

 ابعالق نم اريبك اددع برخو اهفرحأو اهمده مث ةلاتشق

 تحتل ( هطوط ) ادويت هتلمرأ كلا تيلو وكنام ىفوت الو.
 اهفوه مابه ةنس ىح ةنيكسلا تمزتلاف هيسراج هنبا ىلع ةءاصولاب دالبلا

 راث تقولا سفن ىفو ةيمالسالا تدوصملا ضعب ىلع سنكشبا راغأ

 نب دمح ناكو نوي كلم عم فلاحنو بوبأ ةعلق ىف ىدنم نب فرطم

 هعوضخ نامي نأ ,ىف ارس وريمار ضواف دق ةاطءسق رس5 اح ىيجتلا ماشه

 امني و.هيلاىحل ءاف هتبراحو نمر لا ديعىلعس و رخا ىلعه:دعاسم لباقم هيلا -
 انلعماشه نب دم رام مدقت ؟و#خ4 ةنس وريماو»ب رات نمحرلا دبع ناك

 ةطسقرس ىلع نويل ةدايسإ فرتعا م . يمالسالا شيلا ةدعاسم ضفرو



- 

 وربمار مجاهف هتئايخ ىف هتاراجم نوصحلا داوق نم ريثكى أوم هما ةنس
 اهويتمم ةفلاحم اههالكدقعو . رثاثلا ىلا!ماسو امءالق عضخأو ةقطنملا كات
 نم رلا ديع ىلع هلك لامثلا فلاحت اذبو رافانةكلم

 اهرصاخ بوب ةملعي ًادبو ماخاب ةنس راوث'' ةلتاقمل هسفنب راسف

 .هداجتال وريمار مهلسرأ نيذلا هبلا ىراصن نم هعم نمو أفرطم لتقو
 ىف هشويج ثبو ١'( امنوصح نم اددع مستتقاف (افا1) ةبلا ىلع جرعو

 هجيا مث ةنس نم رثك أ هاد راصح دعب سويلطب ىلع ىلوتساف قرشلا

 قاحسا نب دحاوههترسأن ءريبك ىلا اهراصحم ديف ةطسقرس ىلا ذكدعب

 ىناوتو راصألا ىف نواهت هنكلو . دودحال اكاح هنيعو ناسرفلا دئاق

 .هاهأو نمحرلا +بع هلزعف هسفن اهب شيجن تناك عامطالو هبلق ىف ضرمل

 امهرمأ فشتك اف هلع رأتلا ولع قاحسا نب ةيمأ هيخأ عم نواعتف
 معاهم مفدو( ني رعتش) يرتتسةنيدم ىلع ةيمأىلوتساك.سادنالان م اهافنو
 اهنم نكي ىلا ةلبسلا نك امالا ىلع هلدو نويل كلم عم فلاحنو ةروثلا

 ديصال موي تاذ مبرتنس نم جرخ هنكلو . ةيمالسالا ةكلمملا ةجابم

 ناكر . وريمارىلا ةيمأ أجتلاف . ةنيدلا ىلع ريمالا يح طايضلا دحأ داعأف

 نييمطافلا ضوافيو نمحرلا دبع ىلع رماني .لازب ال نيملا كلذ ىف هاخأ

 1 (') همدعأو هيلع ضيقلا ىف ىعسف هءادعا
 ىلع ت تاوتساف لامثلا ىف نهحرلا ديع شويج تزاف نيحلا كلذ ىفو

 :6١3صم جريثالا نب (؛) 1١4٠ ص ؛ ج نودلخ نب (1)



 ممم جان سس

 هب ترسأو ةطور نصح ىلعو ماشه نب دم دب نم اهنوصحو ةطسقرس
 دقف ةلودلالاجر ردقأ ماشه نب دم ناك ذاو . (') دم اخأ ماشه نب ىح

 هبصنم ىف هاقبأو نمحرلا دبع هنع افع
 راغأ املف.ىراصنلاةب راح؟ . تقولا سفن ىف نمحرلا ديع مهاو - . ١

 اهدهاعم برخو ةنولبب مستتفاو رانا ىلع فحز هنوصح ىلع سنكشبلا

 ةطةرسراصح نم ىهتناامو .امات اعوضخ سنكشبلا عضخأوامنوصحو

 رقاو اهعاط ادوين هيلأ تمدف ىرخأا ةرم ةنولينب محتقاو ةيناث مهازغ

 .راثان كلم ىلعهيسراجاهدلو

 ناكو. ىناثلا وريمار ةبراحل سهأتوهشويج لكدشح مه+ ةنس ىفو

 ىلا اهدانساو ةلودلا بصانم نع مه ٌؤاصقاو لئابقلا فارشال هدابطضا

 فارشالا هيلع طخسف . اهرثأ ثدحتن تأدب دق (') ةيلاقصلاو ىناجالا
 مهتساح ترئفو مهسوفن تريثتو برها طابضلاو داوقلا ءاي زك تراعف

 هسا يلقص ىلا فلا ةثام ءاهز غلب ىذلا مذضا هشيج ةدايقب درع اميح

 نيماسلا لاتقلىئاثلا وريمار بهأتو . اةئامس وحن ابجتم راس مث. () ةدح
 تهشتاو : ةنف تانولصو مئاصنب قاحسا نب ةيمأ نئاخلا هفياح هدوزو

 . اهدبمل ةثك ان رافان ةكلم ادويت هيلا

 لصفلا اذه نم عبارلا مسقلا ف لاذ انلصف (؟)
 5ا١ صا ج ىزود (؟)
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 ىف ءاوس انيب افالتخا ةيجنرفالاو ةيبرعلا تأياورلا فلتخت اتهو
 اذا ةبضتقم ةضماغ ةيبرملا ةءاورلا دج ايو . اهناكم وأ ةعقولا خيرات

 برعلاىخرّؤم نال كلذ نوكي دقو .ةلصفم ةحّصاو ةيجيرفالا ةياورلأب
 نم ريمأ أهيف مزه ةعقوم ىف بابسالاو حاضيالا نم ءا.ضغالا اورثآ

 ('رةحداف ةئراكب نوملسلل اهف بيصأو ةميزه رش مال الا ءارمأ ديك أ
 اومجر مترفالا ىخ رؤم نا ىلا ةييرفالا ةاورلا قوت مجري دقو
 عقاوملاب ماملالا نونسحب مهنأو امم ةبرعلاو ةيئابسالا رداصملا ىلا

 ةنراقملا قف رهتياورلا درون اننأ ىلع . ةيلاعشلا اينايسأ تايالول ةيفارغملا
  ةدئاف اعني

 نويل دودح هشيجي منقا نمحرلا دبع نا ةيبرملا ةياورلا لوقت
 أهي طيح ةعاتأا ةياغ ىف تناكو اهمصاع ( ةرومم' ) اررماز ىلع فحزو

 راوسالا نيبو . ةفلاسلا كوللا اهتكحأ دق ناينبلا ةقهاش راوسأ ةعبس

 ىراصنلاىمتحاو نيروساهنءنوماسملا مستتفاف ءاملاب ضيفن ةمستم قدانخ
 ركف هتناصحوناكملا عانتمانم ءايعالا نيماسأأ قمل مل. ةنيدلا لخادب

 ةعزه اومزبف نيملسلا نبب لالتخالا داسو ةساحو ةدشب ىراصنلا همملع

 برعلا ىمسيو . فلا نيسءخت هالتق نيخرؤملا مب ردق يح ةديدش

 انقاع دقو اضيأ نوملسما اهيف مزه ىلا روت ةمقوا ةبسنلاب هوعبناام اذهو (1)
 باتكلا اذه نم ١ ص مجار  هناكم ىف كاذ ىلد



 بح ايا

 (') اروماز قدانخ ىلع اهل وصخ قدنكلاب ةمقوملا كلت
 وحن اهجتم هشيحن راس نمحراا دبع نا ةيحئرفالا ةياورلا لوقتو

 نيبلاتقلاس شنوم ةهرخوةنس سطسغا ١6 ق ادويتو وربما ١ هاقالف اقنامس

 نكي ملام ثدح نكلو « اومجارتو برعلا طايضلا ىناوتف » نيةيرفلا
 مهمامأ نوملسملا دن راو . نيماسملا اودراطىراصتلا ناف نوملسما هعقوت

 اوركو اوفقو مث قدنملا ) اجيدنالأ اهمسا ةقئملش بونج ىف ةئيدم ىح

 التق ىراصنلا مهيف نعمأو ةربهك 0 اومزه مهنكلو . ىراصتلا ىلع

 ةمقوملا هدب ىف ةطسقرس كح م ا نشأ ةدحص دئاقلا لتقو

 اءارج هس نمحرلا ديع نكأو . هشنج قزمو نويل نوجس ىلا جزو

 نم رفن مم ةيطرق رطش ىلوف . ةيوجيأب الا توملاو رسالا نم جني لو
 هعتم ىذلا نا لاقيو .ةعقوملا دعب نيملسملا وريمار دراطي لو : (') ناسرفلا

 هوفلخامف هبغرو نيكلا هفاخأ ثيح قاحسا نب ةيمأ وه مهتدراطم نم

 هثماه لع ١40 صأ جحم) ىرقملا هنع لقتو ىدوم ىلا هاورام اذه )0(

 ابضرات عضيو ةمقوملا كقنل اليصغتنودلخ نب وذي و (196؟4 ص بعأللا حورم وق

 ج ريثالا نب) ع مبالةنسيفىدوعسملل وريثالا نب همضيو (187/ص 4ج)/ م08 ةنس

 (8١١صو

 ةءسثىوم هرارق قابصمإ : نوأا دبع نأ لوقيو ” ص مج ىزود ؟)

 ١ ه٠ ص ؟ ج خابشا فسوب ب اسراف نيمبرأو



 تويم

 مث ةبطاق ىمالسالا شبملا ىنفل كلذ الولو (') لاومالاو بالسالا نم
 راصتنالناك .هتعاطث نس وهنمأف نمحرلا دبع كلذ دعب نمأتسا ةيهأ نا

 نكت ل امناذ ىف ةعقوملا نأ ىلع . ابرواو قرشملا ىف ميظع كيسود وريمار
 نمحرلا دبع لصو ام ناعرسف ىمالسالا شيملا ىوق ىف رثالا ةديعب
 تناك ةمقوملا نكلو هحالصاو شيجلا ظنت قدحا نع ةبطوق للا

 .هسفنب اهدءب زغب ملف ةيبرملا هلامعأ ةعاخ

 تلاُملا ,مسفلا

 ةيقيرفأ ىف رصانلا بورح

 نأ راوثلاو ىراصنلا ةيزاحمب هلاذتشا ءانثأ نمحرلا دبع سني مله
 ءىطاوشتلسووةيقيرفاو رصمتحائتجا ىلا ةيمطافلاةوعدلا ةموأقع مه

 نوضوافي سادن الاف راوثلاناكو .سادنالا ددهن تذخأو ةتبسو طيحلا

 نيحتي نمحرلا دبع ناك ذاو . ل ةوءدلا ىلع مهعم نورعأيو نيبمطافلا
 ةتبس ىلا رحبلا زاتج!دقف هتك لمت نع ةرطالا ةوعدلا كا ىصقيل ةصرفلا

 زييمطافلا ءاناح ماصع ىب ربربلا اهنالو نم اهياع ىلوتساو هذا ةنس

 تدتماو ه.ةدابمو هتعاط ىلا هتانزو ةسرادالا نم ريربلا ءارمأ ردابو

 ةنيفاعلا ىأ نب ىسوم هفيلح مزه هم4) ةنس ىفو . !') سأف ىلا هنوعد ْ

 ٠١9 ص ١ ج حفا - 8*١ ص ع ج نيدلخ نا (0)



 ل و#و

 وزفلابلسرأ ياا ىمطافلا هللا ديبع شويج برغلا بحاصو ةسانكم ريمأ

 ('7 ترهات لماع لصي نباهدئاق ةدايقب رصانلا ةوعد لاصعغتساو برغملا

 تبراحو ارارم ةيقيرفأ ىلا كلذ دعب نمحرلا دبء شويج تزاتجا مث

 رصانلا نمحرلادبعل ىعدو. ربربلا ءارمأ نم مهءافلحو نييمطافلا شويج

 تضقتاف مئاعدلا تباث نكي مل حتفلا كلذ نأ ىلع . شك ارم ربا_نم ىلع

 برغملاب ةيمأ ىبل نيفلاحلا ءارمالا ةلود ءاضقتاب هراثآ
 عيارلا يىسقلا

 ةيومالا ةلودلا ةورذ رصانلا دبع

 ةمظع اهنذلب ةورذ عفر رصانلا نمحرلا دبع دبع نأ بيدال - . ٠

 اهسفرو اهمدقت رود نيب لصاف دح اًيضِيأ وهو سلدنالاب ةيومالا ةلودلا

 ابطوقسو اهنالحمّما رودو

 تح ١ م

 ةروثلا اهدراوم تدفنتساوقرفتلا اهقز مك لمع شرع رصانلا ىلوت

 عامجا نكساو . ةرمتسملا بورحلا هتهوش ًاشيج |_هدامخأال هيدل ىلأو
 احور ثعبب نال ا_يفاك ناك ىفلا ريمالا سفن ىف ةعزملاو طاشنلاو مزحلا

 نيدرمتملاو ٌةاصعلا بوألق ىف عورلا ريشي ناو شيلا دوبج ىلا ايدج

 راوثلا ىلع هتالمتلاوتف ءدب ءىداب نفلا عمقل نمحرلا ديع بهأتو

 ىف ةسفانماو عاطالا هتراثأ ىذلا قرفتلاب نامتتساو « ةرئاثلا تاعطافم لاو

 )١( ص ج نودلخ نبا ١41١

 فد



 ا

 .مهنوصح حاتتفاو موف قيزع و مهاوقديدبن ىلع مهني امف نيرثاثلا بولق
 تذخأ نأ هللا دبع ريمالا دبع ىف هعورأ اهيحل غلب ىلا ةروثلا تثبل اف

 سأبلا ىلوالةندابأ ا ذختي نأ نمحرلا دبع سني لو . لالحمضالا رود ىف
 تومثاكو . مئاضن ىلا ده غرفتي يح مهريذ عاضخا ىلا الييس مهم

 ةديدثةب رض ابمارض ريثمو ةروثلا دامت ( م 417 ةنس ) لوصح نب رم

 ةسارلا يلط ىف نيسفانتملاونيعزانملا نيب فعضلا داسف ةرئاثلا حورلا ىلع
 «ىراصنلان اكو . مهتاودع لاصئتساو مهباقمل ادهمم قيرطلا ريمالا لاو
 ةكلمملا لاو>أ لالا نم حنست ةصرف نوكرتيال « ةره ريغان ركذ 5
 ءامد كفسل اهوزهتا الا ةيلخادلا تاروثلاب !-ممارطّضا.وأ ةيمال_سالا
 نمحرأأ ديع ناكو . متاع مهعايض بيرو مهلا ومأ بهنو نياسملا

 ءاضغالاو نوابتلا نيعب مه ارج ىلا رظني نأ هتيالو ردص ىف امترم
 ىلا طشن ىدح ةروثلا تدمحام ناعرسو . راوثلا عم هرمآ ىعتني ىح

 مو ارارممهمزهو راقت ونويل كولم براخ «مهنا ودع قحسو مهباقع

 ىراصنلا ءامعز ىنلاو . ةيلامشلا هنايالو ىلا تويل نوح ضعبو رافان ٠
 مو.ةنيكسلا اومزاف هتمواقمو نيماسملا ريمأ ةأوانم نع نيزجاع مهسفنأ |

 اهرساب ةريزملا عاضخا نمحرلا دبعل مت ىح م 451 ةنس ضع

 نم دنحلا دشخ ةريبك ةيانع هتيوقتو شيملا حالصأب رصاناا ىنعو
 ةروثلاتدمأو . راخذلاو ةحاسالا نمرثكتساوب رغملاو أينايسا ىصاقأ

 . دلجو ةعاجش ىلوأ د_ةجو« سأبو ةيارد ىلوأ داوقب قرعلا شبيملا



 ريس ا ع

 م 1

 ةيب رحل اةساجلا ديعل اديممءاتمدقاك« هسفنب دذملا ةدايقب ريمالامامهاناكو

 ارييك احال صا لوطسالا حلصأ هد_رع ىفو . ةرهابلا تاراصتتالاو

 ديعلا كلذ نم ةيمأ يبل حبص أو ةديدج نفسو تادحو هيلا تفيصأو

 هبو. ضييالا رحبلا ةدايس نييمطافلا عزاتي ةبهالا لماك تياث لوطسأ
 شك ارم ىلا روبعلاو ةةبس معتف ىلع نمحرلا ديع ناعتسا

 رمسو ءاخر دبع بورملاو وزغلا رارمتسا ىلع رصأنلا دبع ناكو

 تدفنتسا نأ دمب لاومالاب ةيمأ ىب نئاز> تاالتماو جارملا هيف رثك

 نم رفاظلا شيملاهمنغي ناكأم ةرفول كلذو؛ هلادبع ريمالا بورح اهنيعم
 ةعارزلاب ةبانعلا نم ناكسلا انكم مالسلا ةدوعو ةرونلا داما نالو ةهج
 ىلارصانلا مايأ ىف جارفلا لصو دقو . ىرخأ ةهج نم ةعانصلاو ةراجتلاو

 فال ةسمخ فلخدلا ليق ىح ةبطاق يمادنالا خعراتلا ىف هلصي مل غلبم

 ذئموي سادنالا ةبابج تناكو . ( نويمله فالآ ةسمخ) رانيد فلا: فلا

 نمو فلا نينامثو فلا ةئامبرأو فا فالآ ةسخ ىرفلاو نئادملا نم

 ملانغلاسايخأامأو.فلا نيتسو ةسمخ و فلا ةئاعبس صلختسملاو قوسلا
 نويلمَنو رشعةماعلاةن ازلخا ناك مهه١ ةنسىفو .(') ىصحت الذ ةميظعلا

 كولم ىنغأ ناكرصانلانمحرلا ديعنأ لقؤح نبا دك أو يهذلا نم ةعطق
 ةزملاو ةداعسلاو نمالاو ءاخرلا نم هدبع ىف سادنالات ذاب دقو .هرصع

 داسونوئفلاو مولعلاو ةعانضلاو ةراجتلاو ةعارزلا تهزو. طق هغلبت مام

 ا١الا/ ص ١ جنن (1)



 ب

 امدقت ةراجتلا تمدقتو . شيعلا ةفلك تصخروةكلمملا ىصاقأ ىف نمالا

 ةثالثاهدجأسم تفلبو فلا ةئامسمخ اهناكس غلب ىحةبط رق ثبو . الئاه

 اهيحاوُصو ةئاعالث اماماحو فلا رشع ةئالثو ةئام اهلزاتمو فالآ

 اعربش تودو ةميخفلا رودقلا نم ميظع ددعب تنادزاو نيرشعو قاع

 ةيوسكسلا ةيهارلا نا يح لامثلا ةيصاق ىلا تاصوو قاف الا ىف

 ةنيز » اهمظن ىف اهتمسأو ةينيتاللاب دئاصقلا اهنع تمظن ايتوسوره
 (') « اين دلا

 تع ؟ تح

 سابعلا يئيل ءامدلا مدعب رمأ دق ( لخادلا ) لوالا نمحرلا ديع ناك

 لورم ةثافللت نكي لو : ةفالللا ةمس ف ختي مل هنأ ريغ ١ههةتسذنم

 اثاريمربتعي ناك راعش ىف سابعلا ىنب ةسفانم ىلع مهلمحام ةبغرلا وأ ةأرملا

 نكلو . () نيمرأا نوكلمي اوناكمهن الو تيبلا ل آءانب "أك ممل اصلاخ

 ىب ةلود ناف ركذي اريغت رصانلا نمحرلا ديع دبع ىلا ثداوملا تريذت

 ءافاللا حيصأو رمالابكرنلا ىلاوم دبتساو اهلالحتا رود ىف تاخد سايملا -

 ةفيلخلا نأ رصانلا غلب و ةيقيي رفا نييولعلا دعاس دتشاو . . مهيديأ ىف تالآ

 ةنامالثو ةرششع عيس ةن- رفظملا سنؤم هالوم هلت ىسابعلا هللاب ردتقملا

 نينمؤملا نيه ىعستو ةفالملا ةمس ذختي تأ ذئدنع هسفنل حابأف
 دك 1 تاتا الاب اكل ضر واقل قو و دس ا ةككولا كورت 425

 )١( ص * ج ىزود 5١ - 1١

 ) )0ص ١ج بيطلا حفن شماه ىلع ىدوعسملا 154



 1 ا

 سادنالا ىف ةفالملا باقللا ةيمأ ىبل ةوعدلا تأدتباو. يفللا كلذ ذاتا

 (؟) ةفالحلا ةمس اهببجو دحأ نم ةكسلا ل عتب رضو ىصقالا برغملاو

 م د

 ةطلسلابراثئتسالا ىف لوالا نمحرلاديع رثأ رصانلا نمحرلا ديع قتقا
 بصانم نعاهءامز ىصقأف ةيبصعلا تاوذ ةيب رعلا لئابقلاب ةبارتسالاو

 ريكو وأب جاهل ةيلعفةطلس قدي ملفددي ىف ميلا ديلاقم لك عمجو ةلودلا
 :بتااجالاو ءاق رالاونيقتعملا ن٠ تينملاىيضولاجر ىلا بصانملاب دهعو

 ةريغص لكى هيلا نوطجري هدي ق ةنشاخ تالآ مه لب مل ةدارا ال لاجر

 ؛دبينيذلاو ةبلأةصلاب نوفرعي نيذلا ىناجالاب ةصاخ قثيناكو . ةرييكو

 هدهع نم مهذوفن
 مهرسأي نيذلأىرسالا ىلع لصالا ف قلط] ةبلاقصلا ةلك تناك دفو

 نمزلا ىفمبابكلو . اينايسا برعل مموعيديو ةيفالسلا مال "نم نالالا
 غب شيلا ىفو رصقلا ىفذ ومد نيذلا بناجالا عيمج ىلع قلطن تراص

 هنأ رشاعلان رقلا فس لدنالا رازىذلا لقود نبا رك ذدقو. مهيساج تناك

 ةمءلرصانلا ذاخلا نأ نودلخناو(178 صم ج) رئالا نباركذو. ١٠؟ ص ؟ جا

 نيرشعو عبس ة نس ناك ةفالفما

 ص "ج ىزود (؟)



 5 + د
 نويةيلجو نويسن رفو ناملا ةفيلطلا طالب فز ومدخت نيذلا ةيلاقصلانبب ناك

 ةطساوبالافطأ مب ىتؤي ةبلاقصلا ءال وه مظعمّاك ذاو . سورو درابمولو

 اوناكد_ةف مهن وفط نيذذلا برعلا ناصرقلا وأ مهنوءيدي نيذلا دولا

 غبن دل ىح ةيقار ةيبرتنوب ريو ةلوهسب ةيبرعلا ةمالاو مالسالا نوقنتعي

 غلبفرخآ دبع ىأ رصان دا دهع ىف مهددع قاف دقو . مظنلاو رثثلا ىف مهضمب
 كيعيإ ناكوةمساش كالمأو ريك ذوفن مذ ناكو . "ال٠٠5 ىرقملا لوق ىلع

 فارشا مغري رصانلا ناكو . ةموكملاو شيلا ىف فئاظولا مهأب مهلا

 ةيلاقصلاءال ول عوضخلا ىلةيبصعلاو ذوفنلاىوذ لئابقلا ءاس 3 برعلا
 : ةدشلاو ءاردزالا ىهتنع مهلماعيو

 كلذ ىلع بترنق ةربرعلا لئابقلا طخس ةسايسلا هذه تراثأ دقو
 برعلا نه هطابمداوس ناكذا نمجرلا دبع يح رخاوأ ىف شيملا لالحتا

 ('راحدنالأق نيماسلاةعزه لماوع نم انيأر اك لالحنالاكزذ ناكو

5 

 ها ةعاج ىف ةكر يشم ةيما ىب دبع ىف ةرازولا ةدعاق تناك

 بئاذلا تراك ا اصخش مهنم راتو ةسلاجملاب موصخحبو ةروشلاو ةلاعال

 مهدنع ابهطيضل بتارملا هدف تناكو. بجاحلا هيمسف رزولاب فورعلا

 ةلودلاةسايس ىلع ةرازولا لامعأ رصتفت الو.(') ةمولعم توبيب ىف ةثراوتم

 مهداوقلا يجنأ ناكاعرو . ةيبرحلا لامعالا لوانتت تناك للاغلا ىف لب

 امو صا جحتن () 0١ صا* ج ىزدد(1)



 . هو

 رصتنما جحلاو نم رلا دبع نب ماشهريزو ثيغم نبالثم ءارزولا ةفئاط

 تذكتادقف رصانلادبع ىف امأ . دمع نب هللادبع ريزو ةديبع ينأ نب دمحاو
 ةباجحل ارمأ فمّصو .نوديحم ءارعشو باتتك اهال وتف رخآ اعزنم ةرازولا

 كلذ ىلا باجحلا وأ ءارزولا نكي لو. هسفنب رومألا ديلاقم ريمالا ىلوتل

 رخاوأ ىف تأشن نكلو . ىسايسلا ذوفنلا نم ءىشب اوصتخا دق دمعلا
 ةيمأ نب كلم ىلع دعب ايف تيثو ىلا باجملا ةقبط ميئارج رصانتنا دبع

 خولب ىلعتبترت يلا_ ةيعامجالاو ةيركفلا ةروالا تضخو . هتيصتغاو
 سأبو عاطا ىلوأ دارفأ نع_ ةراضحلاو ةمفرلا نم اهنياغ ةبومالا ةلودلا

 ةلودلا ضاقنا ىنع اوسسؤيل ةفلتخلا نئادملاو تامطاقملا ىلع دعب اهف اويلغت

 ةيمأىب ءارمأ ناكو.فئاوطلا كولم م كئاوأو؛ةديدج الود ةلحمضملا

 املف. ةلودلا مهو ءارمالا مهف يحلو ةرامالا ىتفص مهصاخشأ ىف نوعمجي

 .ةرامالا ىوس هلقبي مل ريمالا ذوفن ىشغو ةباجملاو ةرازولا ذوفن لخامت
 نمو . ىحي نب ىسوم نب ىسوم رصانلا ن>رلا دبع باجح نم ناكو

 ديبشنبكلملا دبع نب دمحاو . كلملا د,ء نب روهج ىب كالا دبع هئارزو
 ىهر هريغونايحنب اهرك ذفانصالاةددعتملاةروبشملا هتيدههلىدعُأ ىذلا

 (') ه م*0 ةنس كلذو اهلاوحأ عاسناو ةيومالا ةلودلا ةماخض نم لقت ام
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 ةيئارصنلا كولم سوفن ىف رصانلا نمحرلا دبع ةبيه راثآ نم نك



 تلا 07

 باط ىف لودلا ىصاقأ نم مهتارأفسو مهدوفو هيلع تلاوت نأ اهئارمأو

 هياع تدقو (ز( موكم) م م ةنس رفغص ىف فلاحتلاو مالسلاو ةندابملا

 سوق:ج ريفر وبي فورعما ةينيطنطسقلا روطاربما عباسلا نيطنطسق لسر

 عيب )١١تبسلا وه )دوهشم موي ىف مهمودقب رصانلا لفتحاو“ ةنيم ةيدبب
 لك ىف حالسلاب رك املا هيف تبكرف ( ةروكذملا ةنسلا نم لوالا

 لمحو روتسلا فانصأو ةنيزلا عاوناب قالما رصقلا نيذو لكش
 بترو ةارقلاو مامحالاو ةوخالاو ءانبالا دعاقمب ىالخلا ريرسلا

 كالملاةجهب نم هوأرام ملاهف لسرلا لخدو مهفقوم ىف ةمدخلاو ءارزولا
 ىذقرؤوهو عباسلا نيطنطسق مبكلم باتك1 ومدقو (””ناطلسلاةمافنو

 ةغوبصم ةجردم باتكلا لخادو قيرغالا طخلاب بوتكم ىوامس نول

 ىلعو ءاهب لسرأ يبلا روطاربمالا ةيده فصو اهيف ةغالا سفنب ةيوتكمو

 ةروصرخ الا ىلعويسملا ةروص هيهجو ىدحا ىلع ىهذ عباط باتكلا
 ىف ناكو ..ميدبلا نولملا جاجزلا نم ةعونصم نيطنطسق روطاربمالا

 00 ناتمؤملا (') نينامورو نيطتط فق » هنم رطس ىف هئاونع ةججرت

 دالإ 1 نم 46٠ ةنسل نر ل

 ١47 ص غ ج نودلخ نب ()

 ةنس نممكح ةينيطنط قا روطا ريما عباسلا نيطنطسق نبأ ىناثاا سونأ هو روه(*)
 ١ (موك# ةمؤ)



 رخفلا قاقحتسالا ميظعلا » رخآ رطس ىفو « مورلا اكذم نامظعلا ناكل

 لاطأ ىلدنالاب برعلا ع م الا ةفيلمخلا نمحرلا دبع بسنلا فيرشلا

 ساجملا كلذ ىفذئموي مالعالا بطخم نأهللانيدلرصانلا رمأو ('« هاقي هللا

 هنيد روهظ ىلع هللا ةمعن اوركشيو ةفالملاو مالسالا رمأ نه اي

 اوعرشو اوججوفسلج لال وه هرج مثلنا اودعتساف هودع ةلذو هزازعاو
 دبع هيدن قارعلا دفاو 121011000

 ديعس نبا رذنم ذئدنع ماقف. توهبو ملعتف هرخفب ًاراثثتسا كلذل نمحرلا

 داجأءارغ ةيطخ قلاف مقوت قباس الو ةيور الو دادعتسا ريغ نم ىطولبلا
 رخفب زافف (") ضر اا كلذل هلحرا اليوط ارعش دش :أو ةداحا ريخ أمف

 ١الا١ ص ل جنن (1)
 ايخيران افصو نوضتناهماف مويلاثاذ ىف ديعس نبأ ةبطخ نم ةذبن انهلقنن ()

 :ةءاردادمب لاق . رصانلا نهرلأ ديع ىبعب

 0 ىلا نينمؤملا ريمأ ةفالخم مك «يفالتو مك دنع هل ماياب مم ذأ قاود

 . ؛ اوقف نينمدتسمو مكرتكف اليلق م < توق تعفرو مكبرم تنمأو

 اهقدارسءةنمقلا تي رض ماي أ مكتمامأ هي ةيلا دنسأو مكي امرا هالو. ّمرصن نيلذتسمو

 قيض نم ربعبلا ةقدح لثم ىف مترص ىن> قافنلا لش مب تطاحأو قاف الا ىلع
 هتسايسن.يمالقتناو ءاخرلاب ةدشلا نمهتفالخم متدبتءاف ريبغتلاو شيملا دكنو لاحلا
 ءاهدلا نكت ملأ اللا رششامم هللا مدشنأ دالبلا ناطيئسا دعب ةرفاعلا فنك ديرمت ىلا

 دالبلا نكنملأ اهتصحواهزرحأف ةبهشتم لاومالاو اهئمأف ةفوخ لبسلاو انحف ةكوفسم
 « ؛ اهرصنو اهاحف ةمضتهم نيمادملا روغتو اهرمعف ابارخ

 فآفل



 مس أ

 رصانلاهب يجو .مقوام لك نم ربك أ هنأش نم سانلا بجو سلجلا كلذ
 انا وعأهئادعا ىلع مكشمشل نينءؤملا ربمأ ميو اناوخا هللا ةمعنب م>بصأف» لاق مث

 تراصو ,تاكربلاو ريمعاباوبأهتفالخب كيلعّللا حتفو تا>وتفلا ميدلت رااوت ىتح
 نوتأي مكيلاوهيلاةمدختسم نيندالاونيصقالا لامآو َيلعو هيلع ةدفاو مورلا دوفو

 « قيحس دلبو قيمع جف لك نم
 مكتفيلذع ةعاطلامازنلاو كمامالةدصانملاب كلاوحأ حالص يلع اونيمتساف» لق من

 رسخ دف نيدلا نم قرمو ةءاجلا قيرف# ىف ىعسو ةعاطلا نء ادي عزت نم ناف
 كسمتلاواهتم صعب قلعتلا ىف نأ مدلع دقو.نيبملا نارسسملا وع كلذ ةرخ' ال'و اينالا

 مات ةعاطلا ماوقب نأو ءامهدلاو ةصاخلا حالصو ءامدلا نقحو لاوءالا ظفح أهمورعب

 لوقيىلاعتوكرابتهنافدب ماصتعالاب هللا كرمأ اب اومصتعاف ... دوهملا فوتو دودحلا

 متريزج ىف مب طاحأام مسلع دقو( مكتم رمالا ىلوأو لوسرلا اوعياأوهَهلاوعيطأ)

 مالمقيرفتو م اضع قش ىف نيعاسلا نيدحلملا فوغصو نيك رشملا بورض نم هذه
 6 ميا ةوعد نيهوتو مديد ةلذاخم يف نيدذخالا

 . هلوق لافتحالا كلذ فصو ىف ديعس نبا رعش نمو

 لفاحلا طسو فيسلا دحك ىلاقم

 هتارمج ىكرت ىكذ بلقب
 ىلوقم لزالو ىلجر تضحد اذ

 اهاخأ نويع ىلوح تقدح دقو

 نئاك وه وأ ناك ماما رين
 باب نومؤي اجاوفأ ضانلا ىرت
 هئانف طسو مورلا كولم دوفو

 المؤم ةايح ىصقأ املصشمف

 لطابو ق> نيب ام هب تقرف
 لمانالا شعر دنع دعر قرايك

 لزالزلا كلن موب ىلقع شاط الو

 لئاقملا ىف تنبأ ماءس لثك
 لئاوالا رولا ىف وأ لبتقل

 لمأو جار نيبام ميلكو
 لئانل ءاجر وأ ساب ةداضغ
 لعانو فاح لككلا ءاجر تناف



 )١( نيدوبهشملا ةلودلا لاجر نم ميبصأو ءاضقلا هالوو

 ليده نا ماشه مهعم رصاثلا ثعب نيطئطسق لسر فرصنا الو

 دقو نيتنس دعل عجرف فلاحتلا ىرع قثويو ةدوملا دك ويل ةلفاح ةيدهم

 نيطنطسق لسر هعم تداعو نيريمالا ةلص ؟>أ

 تدفوف نمحرلا دع ىلع ذئدعب ةينارصنلا كوام دوفو تلاون مث

 ناملالا كلم لسرو (') ريب “الملا ذئموي وهو ةبلاقصلا كلم لسو هيلع

 844 ةلمم و. مهكلمىلا فقسالا ( اهني دزاعيسر ةيلاقصلا دقو 8 ثعلو

 . هيلا ةباجاف مالسلا نلط ف ويل كالم عبار ]| ومذ وفلا لوعو هيلا ءاج

 رقأو مسلا أهم كقعو نيعب دأو عبس ةن ةئمس راقأت رع هطوط هيلع تدقوو

 لباب ضرأوأ نيطئطسق برد ىلا بركعو قرش نيبام اهبكلمتس

 ىلع ةيطنزيبلا ةلودلا خيراوت ىف رعت ملو 4# 6١؟ ص + ج نودلخ نب )١(

 ع ببسأ دقو ةبلج ةحضا و ةيدرعلا تاياورلا نكلر ءراكملا دعت ل مايا

 سالا خرؤملا ن نع التث تارافشلا هذه ليصافت ردف خابشأ فموي ىناملالا

 0 00 ايسايف نيب ومالا عراق : خابشأ ) بيطلاحفن بحاص نعاولةن ىذلا ىدن وك

 (١٠١٠١-9ه8 ص

 لقتسم ةبااقصلا نيب نكيملو ابراغلب كلهرييكلا نويميس نب سرطبوأر تيب (؟)'

 الخ نائليلا ناكس للع برعلا دنع قلطت ةبلاقمعلا ةءاكو نيملا كقذ ىف اها وس

 ه4 صال جتخابشأ ف م وب_ناملالاو ص ورلا ىلع كلذ كقملاه:ونان ويلاو نيبطن ريبلا

 ه8 ص ع جمود (*)



 او اج

 رشعىناثلان وجأبابلا لسر هيلع تدفو م .مدقت 3 رافان كلم ىلع اهدلو

 (') كلذ ىلا هءاجاف فلاحتلاو ةدوملا يلط ىف

 د 4 -_-

 ةغعاشلاةميخفلا ةينبالا حيتنتالو قرااومدقتلادهاو شنه ءانبلا ناقتأ

 ىلا ةعزنو ةرامملاو ةسدنهلا نونف ىف نأش امل بوعشو ةمخمةراضحالا

 قنئفتلاو ةيدبالا ديهشتب اهلك بوعشلا رثك أ نهبرعلاو. قوذلا نسح

 « نغلا كلذ ىف مدقتلا نم هيلا اولصو اب دهشن رطق لك ىف مهراثآو اماقثا

 نمحرلا دبع يتباف جسما كلذ نوجهني سادنالاب ةيمأىب ءارمأ انيأر دقلو
 ديعهنباو رصقنأا مك.لا نم لك ديشو ةبطرقب رييكلا هدجس» لخادلا

 ناكةماخنوناقتا لك !بةمينم اروصق دم ريمالا هدفاحو اعسوالا نمحرأا

 نمحرلا دبع نكي ملو_ فينلا رصقلاو لماكلا وربلاو رهازلا ساجملا اهنم
 ىلع مالسلا ميخو كلم لحفتسا املف هفالسأ نم ةراملاب افخش لقأ رصانلا

 ةزءو كاملا ةوق ىلع ةلادلا راث الاو دهاملا ةماقا ىلا هتيانع فرص هعوبر

 : اهلاق تايب أ ىف :هالذ نع برعأ دقلو ناطلسلا

 . ناينيلا نساأيف مدعي نم اهرك ذاودارأ اذا كولملا مث

 نامزالا ثداوح هام كلم وا,ةبدق نيهرهلا ىرتام وأ

 ناشلا ميظع ىلع لدي حضأ 2 هنأش مظامت اذا ءانبلا نا
 )١( ص ؛ ج نو.لخ نب ١44
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 ةضورلا راد ها مو محظملا هرصق ر-هازلا رصقلا يناج ىلا ىنباق

 لك نم فيئانبلاو نيسدنبأا غباون ىعدةساو ليلا نم هيلا ءالا بجو

 ذخأم . دادغيو ةينيطتطسقلا عاتص ربمأ هيلا ممتجاو هيلع اودفاوتف جف
 اهعدتبادهشت رطانة قوف لبجلا ىلعأ نم ءاملا اهيلا قاسو تاهزئنملا ءانب ىف
 كلا ةدعاق اهذختاو ءارهزلا ةنيدم طتخامل قوذلا ةمالسو ةفرعملا نسحب

 ةبطرق نم الدب
 رمتساف ةثاهلثو نيرشعو س#خ ةنس لوأ ءارهزلا ءانب ىف ءدبلا ناكو

 محلا هنبادبع نم ارطش لوا .::و (ه م٠ ةنس ) رصانلا دبع ةياهن ىلا

 فلا ةئامئالثب ماعلكىف اهئانب ىلع ةففنلا نيخرؤملا ضعب ردقو . رصنتساأل

 اهب ثدحأو . اهتقرخزو ةديدملا هترضاح قيمنث ىف رصانلا غلابو . رانيد

 هيفراحي ام ةيقيرغالاو ةيطن زيبلاو ةيب رعلا ةءانصلا ىئاجت نم نوسدتيملا

 بذعلا ءاملا مذ ىرحي ةانق اهب هوعنم ٠١ لجأ نف . رظانلا رحسب و لقملا

 ىلا اهؤام ىرح ةدوقعم ايان ىلع ةروعانلا رعق ىلا ةيطرق لبج نم

 ةعورا ديدش ةعزصلأا عيد ةروصلا ميظع دسأ 'ييلع مفأ دق ةييظع ةريح

 هانوعو بهذلاب ىلطم رحدلا رباغ ىف كولملا عنص اهف هنم ىهبأ دهأشب م

 نم ةريحبلا ىلا هعفديف هرخؤم ىلا ءاملا زوجت مطاس ءوْض ايل ناترهوج
 .ط..ةق ماع وحن ىفكلذ مث دقو هرظنم ة.ءورو هنسحب رظانلا رهبيف هيف

 هلاتب فعرشنيحهيف لمعي ناكو رهابلاهدجسم ءارهزلاب اضيأ ردالا ياو
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 ةياغءاجو !') مويريسغ ىف هؤلتب ملف ةمسن فلا موي لك ةلمفلا قاذح نم

 .جايسلاةهعابتمانباا ةحيسف شوحولا تالاجماهبأشن أو . ءاهبلاو نافتالا ىف
 اهريغو برحلات الآ ةعانصل اراداربذ ةككاو كايشإاب ةللظم رويطال حراسمو
 تلمتشا ءارهزلاىنايمنأسادنالا خرم نايح نبا ركاذو . (") نبملا نم

 همورةنيدم نم اج اماهنم ةريؤصو ةريبك نب ام ةيراس فالا هءيرأ ىلع

 انين تناك اهباوبأميراصم نأو.ةرذيطةطسقلا روطاربما هادهأ ام اهنمو
 نأ رخآ ركّذو . هوملا ساحنلاو ديدحلاب ةسبلم اهلك افلا ةريشع ةسخو
 اهرصقب مدختاو ءاسنلاددعو افلا رشع ةثالثو انين ناك ءارهزلاب نايتفلاددع

 (؟) ةثاعب-و فال ةثالث ةيلاقصلا ناببصلا دو ةئامالثو فالآ ةتس
 سلدنالاب ةيرمالا ةلودلا ةورث عاسنا نع ءىذت كايضوأو ماقرأ هو

 ش خذبلاوهاملا نم هيلا تلصو ام ميظعو

 تناك دقل ه:رصانلان +رلاديع نعهمالك ماتخىف ىزود تراهتيو لاق

 مئاصلا نأ هازلا دما كلذ انسردام اذا دحت انكسلو ةرهاب حنأتن هذه
 ةيرقيملا كالت اهريثت : عوتصلا اهريشي امم رثك أ هثهدلاو باجتالا ديثي
 اهةرصت ىف باجتالا ىلا وعدت تناك ىللاو !منم ءىش تلفي مل ىلا ةلماشلا

 . رومالا ىمسأ ىف هيلا وعدت كر ئاخصلا .<
 554 ص ١ جنن (1)
 ١64 ص ؛ ج نودلخ نب 4

 ؟1ه ص ١ ج حقن (0)



 مس واس

 سسأو مكملا ديلاقع رئأتسإ ىنلا هبانلا ميك هلا لجرلا كلذ نا
 نزاوتاانماعونهتادهاممةطساوب داشو 1 ةطا سلا ةدحوو ةمالا ةدحو

 ريغ نمالاجر هحصن ىلا وعدب نال ضايفلا هحماست ؟ هلا ىذلاوءىسايسلا

 ءافاخ نم ةفيلخال ثيدحلا ردملا كول انيرقرهتسي ْنأب ردج“ ال نيماسل
 | (') «ىطس ولا ذو رقلاا

 ٠١ ) ةئاهلثو نيسمح ةنس ناضمو ربش ىف اللا نيدل رصانلا فوتو
 بقللا مكحلا هئبأ هنلثن هرمع نم نيعبسلا ىف ( موكا ةنس رب وتك |

 هللا رصنتسلاب

 اا ه8 صام" ج ىزود )١(
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 عبارأا كصفلا

 هللاب رصنتسلا جملا

 موالك_ثظكلره عتككا لوو

 هذاليتسا . ىراصنلهتزه . هلاتثةربمأ د انيدرفل هتب رام : كسلا ةيالو (1)

 ملا نيب فلاحتلا(؟) نامرونلاو رافامل هدب راع .اروماز واقنايسو نافين أ تنم ىلع

 فانئئسا . هشيد ةعزه . ىمهكالا ب غلا ق محلا بورح غ9 لامثلا كولم نيبو

 محلا رصع ىف بادألا (4) سأت ىلع مكحلا ءاليتسا . ريربلا ةئزه . برحلا

 ١... سادنالابةيمأ يب كولم نم ميظع رخآ ر صانلا نمحرلا دبع ناك .

 ةراداىفافيعض هل اهنبا ن ذك و . مهسسفرو م ةورذ انهدقأ# هدمعو

 برمحلا دحم نع الوغشم ناك هنكلو امناميت لمح ىف ارصقم وأ ةكلملا

 تقول لمه هلا ىلع . !هةيمنتو ةينبالا ديهشتو باد الاب رفظلا راخلو

 |منوئش ةياعرو ةكساملا مئامد ديطوتب ةبانملا رمأ هتاذ

 نكي لو . نيماسلاو ىراصناا نيب برملا تراث هتبالو ًادبم فو

 نكلو. هتدقعىذلا حاصلا ىلع تظفاح اهماف نويل ةرلا كلت ىف ىدتعلا -

 ناكو . هلاتشق ريمأ زلازنوكدن انيدرف نيبو ةفيلمللا ني تبشن برملا

 ةقادصتنن كو .هلاتشق ةدامأب لقتس داكو نوءا نع لصفنا دقتن وكلا

 ىلا عربف تنوكلاو نيماسلا نب ءادعلا ىف ايإس ىومالا ةفيلخال نويل

 نكيرلو هسأبدتشاو هشيج كلذب اف نييصعتلا ىراصتلا نم ريثك هلاول



 دودملا ىلع ةعقاولا هنوصحو هعالق ةعاستإ ايئاخل اموجم ىثي دانيدرف

 ىلع ريغي 1+ ةيالو ءد ىف ذخأف ةكالمأ عيسوت ىلا حمطي ناك هنكلو

 ةبقاع نمهفوختل ائيح كلذ نع مكملا ىضغأ دقو . ةيمالسالا ىضارالا

 راسو ب رحالبهأت هناودع ىف تنوكلا ىدامت ىأر ال هنكساو . برحلا
 رهتاجنا ىف راسف كلاته شويملا هيلا تءمتجاف داهملا نلعأو ةلطيلط ىلا

 كل انهو نافيتسا تناس ةعلق رصاحو تنوكلا ةاقالمل ( هربود ) ورودلا

 مزه مكحلا نا برعلا وخرؤم لوقيو .هلاتشق شويج هيلع تفرشأ
 تنس ىلع ىلوتساو (': ةريبك اعوجج مهنم رسأو ةحداف ةعزه ىراصنلا

 ىلع ىلوتسا هنا نولوقي لب هينولو امسوأو ةقواقو اقتاوسو نافيتسا
 داع مث . اهءالق برخو ورودلا رهن ىلع ىراصنلا عالق عنمأ اوم
 حتتفاو'")( هللاب رصنتسملا) هنمس ةعقوملا نم ذخنأ و.مئانغلاب القثم ةيطرقملا

 ناكو ةنشأ ىف ةقلالجلا مزهو . ةيقيلج ةمصاع ملاس ةنيدم هالوم يلاغ

 هلاتقل راسف هدبما(َثّك ان ةيمالسالادو ملا ىنعراغأ دق رافان كلم وكتاس

 مهتمزهف نويرافاتلاو ةقلالملا فلاو . ةطسقربس اح ىبجتلا يحب
 اشويج ا لسرأو . ةيروق ةنيدمب اوعنتماو (') -- شويج

 مع صاب 0 )0(

 نأنولوقيو م 40و 47نيبامبورحلا هذه خيرات مترنالاوخرؤ» مضي (©)

 (١هص+ج خابشأ) ةربرملاةباوراافالخ نويل كلمنيبو ملا نيب بشنت مل برحلا
 «ازن
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 مالسلا دسييأتو ةأصملاو راوثلا ةبقاعمل عالقلاو ةبلأو ةنواشرب ىلا ىرخأ

 ىلع بلاغ ىلوتسا ثيح رافان ىف امس الو حاجنب اهسبم تذفنف'نمالاو
 تقولااذه ىفو.ةيب وطق نصح ةقشو 6 اح حتتفاو امنوصح مظعأ ةبرملق
 اداسفذاصرقلاثاعو « ةنوب.شلهايم فىرخأ ةرم نامرونلا نفس تربظ
 ىذلا لوطسالا لصو ىح ناكسلاو د-جلا ميلتاتف ءىطاشلا روغث ىف

 نامرونلا رفف سحامر نب نمحرلا ء رحبلا ريمأ ةدايقب يملا هلسرأ

 (') همودق نيح

 كلاثلا ونود راوكلا ىلع د دفو ةئاملثو نيسمخو ىدحا ةتسىو .

 الايقتسا محلا هليقتساف رصانلا ممهدةع ىذلا فلاحتلا ددجيل ن 9 كلم

 دعاسي نأ ىلع هتفلاحم ىطردو ( ") سلدنالا ردو هن هقصاو ف: ضافأ انيلتع

 عطاقي نأو « ةيلامثلا تاعطاقملا راوثل !متاوزغ ىف ةيمالسالا شويجلا
 ديم نبالوقيلافتحالا كلذ فصو ىفو . هلاتشق ريمأ دنانيدرف هربص

0000 

 لايقالا ةيآ ةفيلخلا كلم
 هوحن مجاعالااهيخأب تقلا

 اذخآ هانأ مريمأ اذه
 اعشذتم هلالجل اعضاوتم

 ١40 ص ؛ ج نودلخ نب )1(

 1م0صق ج حقن (9)

 لاونب ةلوصومهدوعسو
 لابكرلا ةلوصل نيمقوتم

 لابخو ةمذ نضاوأ ةثنف

 لاتقب عري ا1 اعربتم
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 لالذالاب هاد-ع ميازع  اضرلا ك كلملل ليم تلا, لانيس

 لبقف رسانلا عمدتفلا ددجبل راقان كلم وكنا م ملا ىلع دفو مث

 نم ةبيرقاا جاربالاو نوصحلا مدل مت نأ ايم طورشب كلذ مكحلا

 اهتفقا-أو ةينارصنلا تامطاقلا ءارمأ قاب هيلع دفو مث .(') نيماسملا روم

 سلدنالا عوبر ىلع ائيح مالسلاو نءالا مخ كلذبو . .اضيأ مهفلاخ

 ىراصنلاو نيماسملا نيب رمتسملاعأرصلل انفٌوم ادحتادهامملا كلت تءّصوو

 ناكو.ةماه ثداوح ىمقالا برغملاب تثدح نيحلا كلذ ىفو .*

 ثكن دق رصانلاءافلح ة_سرادالا كولم رخآ نونك نب نسح ريمالا

 رهوج راس اماف ميفلاحو ةيقيرفأ ىلع نويديبعلا يلغت نيح هترسأ دبع

 مك ىلا هنبافلاح مث رصانلا ةفلاحم ىلا داع رصم ىلا نييديبملا دئاق ىلقصلا

 ةيربربلا لئابقلا ىدحا ةجاهخص ريمأ ىريز نب نيكلبراث لملف . هتافو دعب
 .. عضخأو برخأا ىلا ةيقيرفأ نم فحزو سأبلاو ةيبصعلا تاذ ةريبكسلا

 نونك نب نسحلامدق برغملا نمزيبومالا ةوعد عطقو ةتاثزو ةس رادالا

 داع املف كلذب رصنتسملا مكملا ملعو . نييومالا ةءاط اذبان هتعاط ىلا

 مخ شدج ىفسماط نب م“ ءاقلا نب دمت هدئاق لسرأ ةيقيرفأىلا نيكلب

 ءارضملاا ةريزملا نم رحبلا ربعف . نونك نب نسلا ناتق ىلاةبهالا لماك

 مضوميقتلاف ريربلا نم شيج ىف هلاتقل نسملا فحزو ه م5؟ ةنسةتب ىلا

 ةإئاه ةكرعم نيقيرفلا نيب تبشنو ةجنط راو خرصم يب صحفب فرعي
 ١؛ه ص غ ن نودلخ نيا ()



 تالوهياس

 نوقابلا رفو مجددع هدنج نم لتقو ركملا دئاف مساقلا نب دمح اههف لتق

 ربك أ ايلاغمهيلا ل سرأفهب نوثيغتسي مكحلا ىلا اويتكواجبا وتدحم وةتيسملا

 ةسرادالا لاتقب هرمأو ةريثك لاومأو ةدعب هدوزو ميظن شيج ىف هداوق

 مهفاش لاصئتساو

 ىلا ريخلا امو ه م0 ؟ ةنس لاوش رخآ ىف ةيطرق نم بلاغ جرفت

 هرئاخذو هلاومأ لقنو ةرصبلا ةنيدم ىلخأو هنم فاقن نونك نب نسملا
 هدومصم رصقىارحبلا ىلاغ ربعو. ةقتبس نم ةبيرقلا رسنلا رجح ةملق ىلا

 ءاسؤر بااغلامساو . امايأ ناقيرفلا لتاقتو ربربلا عومج ىف نلا هيقلف

 ال وذ هسفن نسملا ىفلأو . نسملا ىلع اوجرف' دوعولاو لاو.الاب ريربلا

 هقئالعمطقوهشورج عيمجم بلاغ هرصا> ثرح رسنلا رجح ةماق ىلا احلف

 دتشا اماف .ه م0+ ةدس رخآ شيحن هدئاق مكملا دمأو . جراما عم

 ةئتمأو هلا ةيطرق ىلا رفسلاو نامالا بلطا نعذأ نسملا ىلع راصملا ٠

 عطفو نييولعلا عاضخال دالبلا ىف ه-ثيح قرفو « كلذب بلاغ ىكرف

 . ةيمأ ىب كالمأ ىلا.اهفامأو ابكلةءاف سأف ةنيدم ىلا راسو .مهنوعد

 نب نسملا نع مكحلا افعو . ه م4 ةنس لثاوأ ىف هبطرق ىلا داع من
 ىمطافلا زمملا ىلع دفوف ه مد ةئساهنع هاصقأ مث, ةبطرقهنكسأو نونك

 ش ('رّرصمل اريمأ ذئموي وهو

 ملم - ؟7١ صو جو ١55 ص ع ج نودل> نإأ
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 هسفن ريمالا ناكو .مولملا و باد لا تهز يملا دسم ىفو .4

 ةبطرةب ةماعلا بتاكم ا أشنو ةينرللاو يلعلادهامم سيتتفاف ةضهاا كلتل اماما

 ناكفىتكلا ءانتقاب اديدش هماهها ناكو . سندنالا مصاوع نم اهريغو

 داهم قشمدو ةرهأقلاو داد_هب اهسالو راطقالا ميج نم اهلط ىف ثعدي

 ةلئاط الاومأ كلذ لجأ نم لذبيو قرشملا ىف ةيبرعلا مولعلاو بادآلا

 .هدبعيلا زيماسأا ءارمأ وأ ءافلخلا نم هريغ ىدل عمتج ملام اهنم عج يح

 ينرادب بتكلاو مولملا ةنازخ قس يملا دبلن قرح مزح نبا لاق

 ةصصخمة قدو نورثع اهنم لك ىف ثوعبراو عبرا سرابغلا ددع نأ ناورم

 يلا ةبتكم نيخرؤلا ضعب ردقو ) اهدحو نيواودلا ءامسأ ركذل

 .(')ةبتكم فوعيسو فين ىرخالا سادنالامصاوعب ناكو.دإ ع فلا ةئامتسإ .

 ربدبلا راصح ىف اهرثك أ عيب نأىلا ةبطرق رصقب بتكلاهذه لزت لو
 دنع أمنم تي ام بهنو رماع نب دوصنملا ىلا وم نمضاو بجاحلا رمأب
 دعب رك ذنس 3 ةبط رقل ربربلا ماحتقا

 ءاماعلا ميجشتباعل وم؛ ةعب رشلاوخضراتلا ىفاعراب املاع هسفن مكلا ناكو

 : هلوق مظنلا نم هيلا بسني امه . رثذلاو مظنلا ىف اديجم « () نيفئصلاو

 جرقلاىباهنل ؤهىلاىناغالا باتك نمةخسن قوفدهنا كلذ كما نعرث وبام(*) نيدؤخلاو

 تنسحوءاوثم مرك افدادغي نمللاقلا لع وباهيلعدفوو .بهذلا نهرانبد فلا ىناهتصالا

 (145 ص4 َج نود + نيازهلع سادنالا لهأث ر وأ وديَط رقبهبتك فلا و .هدنعةةاؤنم



 ب هوا

 تداعب نيدي ال مولظ ىلع فرسم لئاعت نم وك شهلا ىلا

 تتنكاكمدقلا ىدجوىلع ناو 2 هدودصدازةساف ىرادهنع تأت

 تنب نك | مل هتمابام دجولا نم غلاب قوش نأ ىردا تنكولو

 ش : هلوقو

 ىعم ى ؛عادولا دمي نا فيكو تمأ ل فيك اهتعدو دقو تيجت

 ىعطقت اهبلع ىرألا ىدبك ايو امدىكسااهياعى ربعلا ىلقم ايف

 مه: ةلاملثونيتسو تسةنس رةص ىلا: ةبطرقب هرصقب عدلا فوتو
 ربشأ ةعضب الا اماع رشع ةتس هتفالخ تناكو



 ساأهأ

 ل

 لامشلا ىراصن خئرات ىف

80 
 برملا .هلا:2قةروثلا (؟' ىنانلا وربمار ةبالو . نويل ىف ةيلعالا .مرحلا )١(

 وضودرا ةيالو .ةيلعالابرحلا ةدوع . اه ربمأ رسأو ةلائشق ةب ره . نويل نيو اهنإب
 . ىراصنلا قرغتو لامثلا لالحمشا (*) نويل كالمو رصانلا نيب حاصلا . ثااثلا

 ةموكح عضعْصن نم ةيلامثلا ةينارصنلا تارامالا تدافتسا . ١

 دتشاف مساتلا نرقلا رخاوأ ىف سلدنالا ءامنأ ىف ةروثلا مارطضاو ةبطرق

 .تأت لو.اماموكح تدطوتو اهدودح تتيثو اهدراوم تو اهدعاس

 ةلاتشق ىلع امتطاس تطسب ىلاذويل ةكلمت تناك ىّبح رشاءلا نرقلا ةحاف

 .ثناثلا ون وفلا ابك.لمد,م ىف ةيمالسالاةكل ماا دوجو دده ةيقبلجو

 ةيمالسالا تايالولا ازغو نيماسملا ةيراحل ىناثلا ونودرأ هفلخ طشن مث
 تبل ةليوط كراعم دعب هعضخأ يح رصانلا نمحرلا دبع هيراخ . ًارارم

 ةديدع اماوعأ

 اليورف هوخأ كاملا ىف هفلخ م 995 ةنس قالا ونودرأ قون اماف

 ونودرأ انبأ وسنوفلاو وكتاس شرعلا عزانتفىفوت من. ماعىوسوحي مو

 وكناسن كلو . رافانكلم وكناس هيمحو هربصةنوامع ومنوفلا هب زافو

 ىلع فحز م( كا ناس)ىف اكلم هسفن جوتو اديدج (شيج عم سأيي م
 رافان كلم دامف . ىشرعلا نع هاخأ ىصعقاو اهيلع ىثوتساو اهرصاخ نويل



 هاأووهخ

 هاخأ نكلو . ةيناث ةمصاعلا ىلع وسنوفلا ىلوتساو هربص ةدعاسم ىلا

 . هيقيلج ةيالوب اظفتحم لظ وكناس
 قع ىرامنلا كرف ةيلهالا برحلا كلت ىف رصانلا لخدتي و ش

 هتنك مم لخاد لقالقلاو ةروثلا قدس ممتيل ةصرفلا زهتاو اضع مهضعب

 ىصقالا برغملا ىف نييمطافلا ةوعد ىلع ىغقيلو
 لوالا اهروط ىهتئاف ىرا_صتلا ني ةيلهالا برحلا ترمتساو

 يفو 4١ ةتسىناثلا اهروط تأأدب م . و84 ةنس ونودرا نب وكناس ةافوب

 نحي داكف ( نويل كلم ) مبارلا وسنوفلا ةجوز تيفوت ةنسلا كلن

 اذسم فويل كوام ىباث وريمار هيخال شرعأا نع لزانتو . اهدقفل انزح ٠

 اكلمهسفنب ىدانو ريدلاكرتق ليلقدعب اهفاعهنك.لو .ةينابهرلاقنتعاو مسالا

 داعفةديدشة وعد هيلعاوران ًافاريبك ًاراعنابهرلارظن لمت ناكو. اقتايسىف

 راوث ةدحملا وريمارهيخأب اهذ ةصرفزهذانأث بلامهنكلو .ةينارهرلا ىلا

 رصاح واعرسم وريماردامفاهيلع ىلوتساو نوياىلاراسو ريدلا ردا فةلطيلط
 وتب لا نانا ًادح ضب نأ دارأ من. هرودب اريلعىلوتساو نويل ىفماخأ

 نيذلا اليورف دالوأ مهو ةئالثلا همس ءانبأ نبعأ لمس كلذكو هينيع لمسف

 م ةر*؟ ةنس هيلع ةروثلا ىف اوكرتشا

 ناكو امادقم اعاجش اكلم انمدق 5 ( ريمذر وأ ) ىناثلا وريمار ناكو:

 نيجراملا ةدعاسمو أ مهب راكىف طقاوت :لف ضنبلا دشأ نيماسلا ضب

 ىقهمزهو اقتاميسنمبرقلاب رصانلا شويج قال م م1 ةنس ىفو.مويلع



 سل ١ هم سس

 نووأو قرشملا ف ميظع ىود اممقول ناك ةحداف ةعزه (قدنملا ) اجيدنالا
 برملا ن الر يبكلا رصنلا كلذ ةرمثب مفتني ل وريمار نكلودء#

 ىدحا ىهو (هليطسق) ةلاتشقنأكلذو ؛ ىراصنلاز يب ةيناث تبشن ةيلهالا

 ونودرادبع قثراث دقو ءاهنع لاصفتالا ىلا حممطت تناك نويل تايالو :

 ةلاتشقتأ دبنءمبمدعأ وامامتز ىلع ضبقو ونود رأ لاتحافو ريما رىااثلا

 نويل نم ماقتناللةصرفلا نيحتت تبل اهنكلو |هئامجز نه اهدرجتل انيح

 صخش ىف مقتنلا ارلطب ةلاتشق تفلاو ةمرفلا هذه تضرعو

 ءارعش لاي قتسم هتايح تناك ىذلا زلازنوك دنانيدرف تنوكلا

 شويج تناك الاط هدالب ريرحت ىف تنوكلا ركفي لو .ىطسولانورقلا
 نقع هنكلاو . اهقرحتو ةربدالا يهنتو ىراصنلا دالب ىف ثيعت رصاثلا

 نأو ءدسب برعلانم ىشخمام ةمث سيل نأ ىأر قد دما ةعقوم
 دافتساو. وريمار لع برحلا ناعأف هعو رشم قيقحتل تحنس دق ةصرفلا

 . تعءاطتسام ؟6«ةنس ربشوأ ربش ىفو. هشيج ميظنت ديعيا كلذ نم رصانلا

 نويل دودح محتقت نأ سويلطي م اح ةدايقب هشويج

 وريمار رمهتناو ةلاتشق تمزه نويلو ةلاتشقنيب برألا تيشن الو

 روسآ ىلا هلاتشق ةبالو نمو نويل ىف هنجو دنانيدرف هودع رسأو :
 ةلماعم نسحأو وكناس هنبال كلذ دعب اهحنم 2 نوزنومتنوك زدنانرف

 مهريم الن يصلخم اولظفمهينطو نارين نم دم ل كلذ نكلو.نييلاتشقلا

 وريمار ىششت نويل ىلع مهاوق تفحزو اورام لاطالو . روسأملا

 «١؟»



 محا 04 لس

 ليك 0 نإ ىه ةحداف طورشب دنائيدرف حارس قلطأف رمالا ةبقام

 ونودرأب اك اروأ هتنبا جوزي نأو هكالمأ لك نع لزانتي نأو « ةعاطلا

 نويل نم نيقان ةلاتشق لهأ لظو اهرك كلذ تن وكلا لبقف« وريمار نبا

 هاوقتاحمْضاو . هدنج مجشأو هداوق ربمأ ةدعاسم كلذب وريمار دقفف

 ىنس نو اهف ةكالمأ ىلع ارارم اوريذي نأ نوملسملا عاطتساو ةيركسملا

 ذنم تراص ىلا ماس ةنيدم ىف ةنيصح اعالق اوديشي نأو 4497و 4

 ءاحيدن الاو) (اقنامس) ىف رفاظلا قتكاو . هلاتشق دص مهئصخ دبعلا كلذ

 عودا هطخجلب نأ

 ةءلهالا برحلا تيشنف « ىناثلا وريمار ون م 466 ةئس اديففو

 هتجوز نم بقعأ ونودرأ نأ كلذو . شرعلا ةئارو سبسب ىرخأ ةرم

 رافان كلم ايسراج تخأ اكأروأ ةيناثلا هتجوز نمو ونودرأ هدلو ىلوالا

 نيوخالا ربك أ هرايتعاب شرعلا ون ودرأ ىعداف . وكئاس وه رخآ ادلو

 نييرانانلا هلاوخأ ةرزاّؤم ىلع ادمتعم كلذ ىف هعزان وكتاس نكلو

 ناكو . ةلاتشق لهأو زلازنوك دنانيدرف هبناج ىلا بذدتجي نأ لواحو .

 تناك ذأ هتئبا جوز هنأ نم مغرب ون ودرأ ةدعاسم ىلا ل يع ال دنانيدرف

 هدءودقوءهتخانبا وهو وكناسةدعاسم لضفو مدقت اه ةيربق ةرهاصملا

 دش . هلاتشف ةراما كلذكو هكالمأ هيلا دري نأ اهم ةبالخ ادوعو

 نويل ىلا وكتام دنجو سذكشبلا نم شيج عم راسو هدنج دنانيدرف

 ناك هنا يلع . هيلع نيجراخلا قحسو ءءادعأ مزه ثلاثلا ونودرأ نكلو
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 ىفارارم اوثاعف ةياهالا بركلا ةصرف اوزهننا نيذلا نيململا سأب ىشخي
 بلطي 400 ةنس ةبطرق ىلا اريفس لسرأو مهعم حلصلا مزتعاف هكالمأ
 هريفسةيلاتلا ةنساا ىف لسرأو :وعديىلا رصانلا هباجأف « ةفيلذلا نم حاصلا

 ابيفو . اهيل قداص ةدهاعم وئودرأ عم دةعف نويل ىلا نيسح نب دمت
 نكلو . رخالا ضعبلامدهب نأو عالقلا ضعب حاصي نأب وقد | دين

 رصانلا رطضان « اهذيف:: نود لاحو ةدهاعملا ضئر هيخا سفانم وكناس

 مزهو اهبراخل نويل ىلا ىلعي نب دمجا ةليطلط رك اح ثعبو برملا ىلا

 ملسلا قئالع ترقتسا م“ ةيناث حاصلا دقعو اهشويج

 كرحتتي ملو امهنبع ىلع رافانو نويل تظفاح رصانلا فوت الو #. 

 همزوه يملا نكاو . ةلاتشف ريهأ دنانيدرف ىوس لامهشلا.ىراصت نم

 ةدع ىلا ةرملا كلن ىف ىراصنلا ةعزه مجرتو مدقت اك نافيتسا ثنس ىف
 نيذلا نامرونلا ةبرا_ع ذئتقو لمتشي ناك نويل كلم نأ اهنم لهاوع
 نيرئاثةاصعةلاتشق لها ربتعي نأ امت رم ناكهنأ نعال ضفط .ةءلجىلا اوطيه

 تن وكلانيهسملاف وفصى براحن ناكدفل لب . مسملا عم هتدههاما اقبط

 هنيدءانبأ ةب رام ىفةوسفلاىعتنم لمعتسي ناكو قنلا ( ةباا ) افلآ ريمأ اليف

 اهتبراحم ليبق اهمأ وه ةلا تشق فعم ىف يبس مأ نأ ىلع.ما.ةتثالل ايلط
 دنانيدرفثن وكلا ىلع رصنتا رامان كلمايسراج نأو رافان براحتت ناك كحال

 (')هشيجبرعلا مزه اهئيحاريسأ ناك تنوكلا نأمجرلا نم لب هرسأو

 ٠ )١( صا« ج خابشأ .م١



 وو -

 لك هيف هج ون تناك ىذلا د معلا كلذ لثم ىف ميعزلا دقفل نأ بيدالو
 كلذل . ةلودلا ىوق ىف مظع رثأ ةلوطبلاو داهشتسالا ةركذ وحن لامحالا

 ةلاتشق مكحب ناك ىذلا اك اروأ شوبج مزمن نأ يملا شويج تعاطتسا

 ْ تنوكلا بايغ ىف

 لك تيشخ دقف أعي+ ١ ىراصتلا عايتدا ىف ىف ايس رصنلا كلذ ناك دقو

 حارس رافان كلم قلطاف ةلا_ةشق باصألم امبيصي نأ ةراما لكو ةيالو

 نكساو . نيماسأل ىلع ةنولشرب تنوك عم نانثالا فلاحنو دنانيد رف

 11 عم هدبع ىلع اظفاحم فلاحتلا كلذ نع ًاديعب لظ نويل كلم

 بارطمالاىلا ايعادةلادثقب هلالقت-اوزلازن وكدنانيدرف لثم ناكو

 هولا تمضناو سوفلازيدن وج ةيقيلج ك اح راثف نويل تايالو قاب ىف

 نويل كلم وكناس قوت نيملا كلذ فو . هربماوقو ىوزيفو وجمال
 .ةنسةرشعىتنا كح نأ دعب امومسم  ثاثلا ونودوأ هاخأ فاخ ىذلا
 وسنوغلأ نب عبارلا ون ودرأ ةبطرق ىلا نيئجاللا ىراصنلا نيب نم ناكو

 ىذلا ثلاثلا وريمار ةبراحم ىلع انقزمأب نيمتسيل ةلاتشق ىلا راسف مبارلا :

 نأوةلاتشق عم فااحتلا ا نأ رك 11 ضواف مث نويل شرع قرا

 .ءاهدرتك أ ناك وريمار نكلو . وريمار ىلع هرصن اذا هتدايسب فرّسي

 ةدهاعملا ديدحربظن نوصحلا ضعب هيلع ضرعي مركسحلا ىلا هلسر ثعبف
 دهامتاك نويا كلم ممدهامتو كلذب مكملا ىضرف هفاس عم تدقع ىلا

 ةيلامشلا تايالولا ىف انيح ةنيكسلا تداسو ةينارصنلا تايالولا قاب عم



 م [©ا/ تس

 ثلاثلا باتكلا
 ابطوةسو ةيومالا ةلودلا لالحمْما

 لوالا دصفأا
 رماع يب ةلود

 هلا نيدلرصانلا نمحرلا ذيع  رفظلا كلملا دبع _روصنملا بجاحلا

 ش م 1١0995 ه م45 لاا ةنس ش
 . هنأشن .٠ رماع أ نب دهم . هيلع حرص همأ ةياصو . جيلا نب ماشهةيالو )0(

 هقحض . مكسحلاو ةظلسلاب هراثثنسا . ماكل رماع ىلأ نبا بجح (*) هل حعبص ةياوت
 .نويلا هورغ . لامثلا ىراصنل روم لا ةيراع (م) روصنملا بقل هذاختا . هموصخل

 اينولاتاكل رومصتملا هه . روصنملا مم هفلاحتو دوسري زوف . نويل ىف ةيلهالا برملا
 ةبراش . ىصقالا برغألا ىف بر! (54) ةلاتشق ربمال هتئعزه. ةنواشربا هحاتتفاو

 (ه)برغملا ةموكط ىريز ةبالو . هلتقمو نسحلا ةيزه . نونك نن سحإ رومصنملا

 نيملسبلا سنكشرلا ةعز» .هربما وك ىلع روصنلاءاليئسا . نويل ىف برحلا فانئئسا
 .ارومازون و يلع روصنأ |ءالينسا . !مءادتقاو نوبا وزغ. ةنولشربل حئرفلا ةداعتساو

 هلدقمو دنانيدرف ايضراج ةعزه . ةلاتشق ىف برحلا فانثتءا . روصنملا يلع رم اتاا

 روبع. ىريز زوف. رومهنللاو ىريز نيب برحلا . حبصو روصنملا نيب عارمملا (5)

 ىلا ىريزةدوع . ربربلا ةعزه . ىريزل هتبراحم . شك ارم ىلإ روصنملا كالا دبع
 ةنيدم ىف هتافو .روصنملل ةوزغرخآ . روزدتالاك ةعقوم . وجايئناس ةوزغ (9/) ةعاطلا
 ةبالو )٠١( رفظملا كلا درع ةيالو (5) هتافصو روصنملا بجاحلا قالخأ (8) ملاس
 ماشه نم دوعلا ةيالول هباصتغا . روصنملا نب رصانلا



 تامل

 ةنيكس ةرتف يلا هنبا دبع ىف ةيبرملا رصانلا ةضهم تبقع ١.-
 دعب ضقنني ل ةيومالا ةفالخلا لظ ىف متتفلا دبع نكلو مالسو

 ةيداملا زواجي مل لفط وهو« ديحولا هنبأ ماشمل شرملا مكملا كرت
 .هيبأ ةأفو نم مايأ ةثاللث لعل ةفالللاب هتمايم نم كلذ منكي م اذ (' ) ةرشع

 نامع نب رفعج () بجاملا ةعببلا لافتحا سأوو . لب هيؤللب يفلو

 تناك ىلا 2 (') حبص هم الديلع ةياصولا تحنمو ؛ ركملا ريو ىحصملا
 «مكحلا ىلعاهذوفن ٍبلغتب نيتس رششمب كلذ لبق ةم وكما نوؤش يدك
 رومالاري دن ةقئاف ةرامم تريظأف مزعلا ة ةذفان ةمزاح تناك اهلا ىلع

 اهتارا ىلع طاستلاو نيمالا اه راشتسم ناكو ء رفعج بجاحلا ةدعاسع

 بورحلاىهلف ءرابتعالاو ةفثلا عموماهرظن ىف ةيلاملا هتافص هتلمج لجر
 ةمثو بعشلا ةيم بستكا دقو ؛ مرحو ةهابت ةرادالا ىفو« سآبو ةعارب

 نباركذو ( 188 ص١ ج) طقف نينس عست ناك هرمع نا ىرقملا كذ )١(
 ( ١10 ص أ جر محا زمان دق ناك هنأ نودلخ

 راصتخالاب هصاصتخاانيدوسادنالا ةموكح ىف بجاخلا بقل ينم انحضوأ (0)
 بصنم وه ؟ثيدحلا ةيسايسلا ةمظنالا ىف بجا_لا بمعنم لئاجام نأ انه ديزنو

 م راسو ةياطخا ةروبخلا ف «راكذلاو حصأ هتنراقم تناك ارو ةرازولا سيئر

 مداق لصف ىف كاذ حلضبإ ىلا

 اك مر لا وأ حترفالا يراون ىف ةحيبص وأ حبص (0)
 ةيرافان ةينارصن يب مو . تساي



 اوه

 () هفالخأ لبنو هتعدو هتقرب نيدلا ءامعز ديطمتو ةموكحلا
 ديعىلا هيسنىمتنيوع رماعىأ نب هللا دبع نب دمع لجرلا اذه مساو

 هلصأو « دايز نب قراط عم سلدنالا ىلع دفوىذلا ىرفاعملا رماع نب كلملا

 اهي دلو( سكروت) شرط ىعسن املامجأ نم ةيرق نم ءارضللا ةريزملا نم
 اباش ةبطرق ىلا مدق مث (م م) ةرجبلا نم نيرشعو ميسو ةئاملث ةنس

 ةميرشلاو باد الاو مولعلا ىف عريف اضيفتسم اسرد اهدهاعم ىف سردو
 هتعاربو هحاجت تايآ ترهظا ملف ىلاعملا كارداب هسفن هثدحن احومط ناكو

 مكملا اهجوز هب تصوأو (اريتركس) !منوثشل انيمأ حبص هتئيع ةبطرقب
 ثيراوملاو ةاكزلل اسيئر نيع يح هبصاتم ىف قثري لظو ءاضقلا هالوف
 صالخالاو فحتلا نم هب املامتسا اب ةديسلا سلق ىف نكمو .ةيليبشأب

 .حصملا رفمج بجاملاةعاطف كلذ عم رصقي ملو ") امدخ ىئافتلاو
 نأ تأر مكلا قوت الو . املدحال ةقث هتلوأو امل ايجاح حبص هتليع مث
 ةلودلا تالاجو نم دحأ ذئدنع ضرتمي لف مكلا ديااقم هدي ىف عضق

 دقف«رفعج سجاحلا ىوس ةبطاق ةمالا هب تبجحأ ىذلا رايتخ-الا كلذ ىلع

 )١( ص + ج ايئابضأ ىف برعلا ةلود خيرات  ىدنوك فسوي ١

 هنأهيلعحبص رايتخا عوقو ىف ببسلا نأ هريقو نايح,ربانع ىرقملا رك ذ (:)
 نعي نمل هيف تكي ىكسلملا رصقلا باب دنع اذاكد ذختا ةبطرق ىف هسورد ملأ نأ دعب
 نم هب اهفرمف اهلع بتتكي نم حبص تبلط نأ ىلا ناطاسا نيمفارملاو مدخلا نم 4

 مدقت اك اهنوتشل انيمأ هتنيعو هتفحتساف رصقلا نايتف نم سولجلا هيلا سنأي ناك



 - (9 هليخانا ركن و هقوقح ىلع انايتفا لجرلا اذه ةيلوت ىف ىري ناك
 هل نكت و ةعدلاو وبللا ىلا هتءيبطإ الايم ىفلا ريمآلا ناكو-. *

 «نيحلصم وأ نيماف اونوكي نال لاجرلا ءايظع لهي امم ةيماس ةغص بأ
 نايصخلاب اطاةرسمو وملف همايأ ىفشيو قئادحلا وأ رصقلا مزاي لإاكف

 لبتلاتافص اهرتست ةيفخ عماطم رماع ىنأ نبال ناكو . برطلا تالآو
 ثيبح هتيالو ذ دم ماشه ىلع رجخل ةمالاو ةكلأل بلق أهب بذتجا ىلا

 ناكووهتبطاخم ميطتسإ وأ بعشلا وأ ةموكسملا لاجر نم دحأ هرب مل
 ىح اهدلو يجمل راذعالا قلخم نأ ىلع هتعزع ةوقو هلاهدب دكللا لمحي

 (؟) ظقف مسالا ىوس ةيومالا ةفالملا وأ ديؤملا ماشه ةطلس نم قبب ل
 مج ) ةيمارغ قثالع اهنبب ناك هنأ ىف ىزود باتريو . ( 1878 ص١ جنت )
 اهء.لستو رماع ىلا ىلا اهمالستساو حبص فرست هليؤإابراومخو٠ ) ا, ص

 . ماش اهداو قودحي اهثيعو كملا ديلاةم هأنأ

 دى ر لو و --1497 ص عافكو ١()؟ ص٠ عسر 00

 رفاءاذاو .ف رعي الفا_فربهياع ل مجو 0 9 : ةباجللا 0

 ىدن# كعَو خرؤملا ذو ( 7064 ص ١ج) ل كاذ هب لل معي نم هب لكو

 مطتسي للف ماشع حمجوتن ةلفح دهاشبل مدق ةدرام اح وهو روباص ىعدي اسراف نأ

 هرغسيف ماشع يجي ناك روصنملا نأىزودرك ذو (؟؛صكعج) هيطاخ وأ هأري نأ

 ةقصالتم فوغص نيب هيكوم ريس اهربغ وأ ةيطرق عراوشقرتخا اذاناكو . هلقنتو

 5١4 - 8٠ صا ج ) هنم بارتقالا وأ هتيؤر نمبعشلا عنع دنجلا نم



 -_اطهعأ

 نع مهطحو مهيلع لاق هحازو هدناع نمم ةلودقا ءاسؤرأ درجت مث

 ىتسهعيقوتو هطخو ماشه رمأ نع كلذ لكءضعبب اهضمب لتقو مهبتارم
 ىف اهذضتا ةوطخ لوأ تناكو . (') « مبعومجج قزمو مهفأش لصأتسا

 ةليل هلتق ءمسلا ىخأ رصانلا نمحرلا دبع نب ةريذلا لتق ليبسلا كلذ
 جحلا ىلوم بلاغ هوم ناكو . رفعج بجاملا ة ة”الامع ماشحلاةمببلا

 ابزح هدْص فلأو ةديدش ةوعدهيلع راثأ دق ذئدنع ملاس ةنيدم سحاصو

 به أتفنويل كلم ناعتساو دنملا دشح وقرونلا نذعأ من فيلما ةياحلايوق
 قاكيتشا مث ةديدع كراسم نيقيرفلا نب تبشنو هلاتقل رماع ىنأ نبا

 لع رفمج بجاحلا لمح مث . (موحلا ةنس) لتقو بلامتمزهف ةلصاف ةكرعم

 وأ ةئاغأمت اوناكو مهدرشو ميبكنف رصقلا: نايصحلا ة.ٍلاقصلا ةبكن
 نا لبق حصللا بجاملا مدخي ناك رماع ىنأ نبا نا انركذ دقو . نوديزب
 سفانتلا اكو هتيالول نيضراماا دشأ ناك بجالا نأو كلملا ديلاقمىلوتي

 هيلع ضبق ئح هسفانمل صبرني رماع ىنأ نبا لاز اف نيلجرلا نيب اديدش
 نملتفو كلذ دمب ذخأ مث « تام ىح هيف ثبلف ءارهزلا نجس هعدوأو

 لمفي هنا رهظيو لئايقلا ءاسذ نم مهريغ وأ ةيمأ ىبن“ مهتمواقم ىشخم
 ةسارلاو ةبالو ال مهنم حلصب نم يفأ ىح هيلع ةقفشو ديؤملل ةيا> كلذ

 هلع م لور تا ىو لاوملا نم مقرر دال ويلا درع ع

 بكوكلاو ابموجننيأوكتم ىجدلاراقأ نيأ ةيمأ يأ
 اوج ص © ج نودلخ ن با“ 5
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 سال في

 بلمثلا اذهب كلا زاح كلاذلف ٠ اهياغ نع:يكنم دوس. تباغ .

 ةسآراا- كف ثرملاو ةفالملا ءايلوأ نم رماع ىلأ نيالوملا الخاالو <.
 ةجابتصو.هنانز نم ةقزترملا نم ةديدج افوغص أشناف شيملا ميظنتب منها
 ةافان و ةلاتشقو نويل نم ىراصنلا دنج نمو رربلا زئابق نم اهريغو

 ةمظن أريهو « هنيلو هقفرو هلدعب مهبولف رسأتساو ةيلاءااروجالا م لذبو
 مهيصانم نع مهاصقأو برعلا ءامتز رخأو ريربلا لاجر مدقف شيملا

 نوعظتخ. هدبع لبق اوناكو ةفلتح فوفص ىف ةدحاولا ةليبقلا دنج فرفو

 ىف ةيدصعلا نال ةليبقلا ةدحوي نوكسم#ي برعلا ناكو دحاو فصيف
 سماع ىلأ نبا اهتدحأ ىلا ةروثلا نكلو ةنيتم ةيتف لازتال تناك ميلئابق
 دبغ ذنم املالحتاو ةيهصعلا فمتطل ةضرامم رييك قلت ل شدجلا ةمظنأىف

 . ٠ (').رصانلا
 ىف ةرعازلاب ةفورعملا هتنيدم ءانس رمأ ةئاملثو ن.ةسو.نامع ةئس ىقو

 ناومآلان ئازخاهلا لقت و (ريبكسلا ىداولا١ رهنا "ىطاشرلع ةبطرق ةيحانع
 ذختاو « ةبلاقصلاوريربلا نم هتيشاح لمجو«ةموك_لا رئاودوةحلسإلاو

 تذفنوءروصنأا يجاهلا ىمستو:كولملا ةيحتب ىحي نارمأو كاملا ةمس
 نعت ع« رباتلا ىلع هل ءاعدلاب رمأو همساب تابطافخلاو رماوالاو تكلا
 3 () كسلا ىف همس

 لمت د 18 ص م جب ىزود ١48 ص ؛ جنودلخ نبا -)١(
 148 ص ؟ ج نودلخ نبا (؟)



 بي اين

 . ةاوزمغو روصنللا تاحوتف ركذ ق برعلا: وخر وم ضافأ دقو . مب --

 ةوزفنيسخو نيتنثا اوزغ هتدايقب نيملسملا نا اوركحذف.ةهوشم ةنانا
 .اوذيعإ ملو «شنج هل لفالو ةيار اهيف هل رسكني ل ةيئاشو ةفئاص نيبامد

 يبس داهجلا لاحتنا ىلع عبضعب رضنقا لب اهفورظ وأت اوزغلا كلت بابسأ
 ةرمتسملاهب ورح نمةيماس ةناغ هلتناك زوصنملا ناةَميقلاَو .(أ) برحال

 كف هنأ كلذ مهتساس وأ سلدنالا ءارمأ نم هلبقدحأ اهنف'ركفيا م

 ىلع ىغَقي نأو ءأمات اقتحس برتلاو لامغلا ىراصتن قحس نا ىف

 ىف فلاخ دقو « ةفالملا ةاعلس ىلا ًاعيج موعضخي ناو« ئمؤفلا .هالقتسما

 .نوبراح ءالؤوه ناك دف « نيراحملاو ةازنلا .نم ةمدق نم ةطخ كلذ

 لبق 0 و(غ ماد برملا أدبي ناكف وه امأ . ىراضتا|تاراغ دزلو 3

 : : ةندابم وا اخاص طقدت ادعأ ن

 55 ىطابكلملاباةعنوبل وزب ورح وومتلا ادب : - '

 .عطتس ملالَو م441هيلوي ىفاهرصاحو ( هرومس) اروماز ةتيدس ىلإ راَسف

 بيرختلاو لتقلا.ىفنءمأو الوحام لكقرحأأ ةمينملا اهنماق لع اليتسالا

 فلاحتف . ناكتلاب ةلهآ ةئينمو ةيزق فلأ ةدحاوت ةعقب ىف برخ هنأ: تح
 رافت كلمو ةلاتشف تنوك دنانيدزف ايسراجو نويل كلم كثلاثلا وزيفار

 .ىف ثيقيرفلا نيب لادتقلا بشنو * هئاقلل هبشويج تراسو . هلاتق ىلع

 اقئامس ىلع لو ملسملا ىلوتس و .ىراصنلاءزبف اق ايس ىبرغع ايمونج اهو
 )١( صوج م 504 ص مج ربثالا نإ - 118 ص غ ج نودلخ نبا ٠١



 و4

 فقيذأ عاطتساو وريمار ماقالف نويل ةئيدم ىلع اوفحز مث . قروتساو
 « شيملا ةيهقب عم روصنملا دل مك مولا منا لن! او مهفحز

 (') مهيايث نم رطقت جولتلاو اهومحتاف ةيناث ةنيدملا ىلا ميعفدو مهبنأف
 قوف ثالثاأ وريمار ناف نويل ةكلمم ىف ل' والا تءاس ذئدنعو

 هتطاسىعسوتلاواهةوةح ىلع تاينفالاب هتمأ قهرأ مئازهلا نم هباصأ ام

 شرعلا اولوي نأ اهفارمشأ مزناو ةروثلاب هنايالو رهأ ةيقيلج تمر طضاف

 ريمالا اذه جوت هم؟ ةنس ربوتك | قو . وريمار مع نبا ( دنمرب ) دومو

 ةمئاو ةعقوم اهنيب ثيشنو هتبراحمب وريمار ردابف . كاج ناس ىف اكلم

 ةيقياجو نويل دودح ىلع سانيرأ ىد ال.تروب ىف ةمساح ريغ

 سرام ىف نويا ةنيدم ىلع ىلوتساو هءصخ ةبرا<# ىلا دومرب داع 9 ٠

 روصنملا ةدعاسم سقْلاو ةقرتسأ ةئيدمىلا وري مار أجتلاف١ هك ةنس

 مكحنأهمإت لواحو 186 ةنس هين وي ىف وت هنكسلو هتدايس رقي نأ ىلع
 ىلاءىجتلي ملاذا هنا دومرب ةرذاود اهتدعاسم ىلا روصنملا ةنواعع هناكم

 هكحم فارتدالا اوضفر نيذلا فارشالا عاضخا مه ميطتس ناف نيماسملا

 شي هد.مأو اهيضرف ةنسح اطورش هيلع ضرعو روصنألا ىلا مد -ةقف

 دوصنملل ا.هبات حيصأ هنأ ىلح ةكدلمما عيمج هب عضخب نأ عاطتسا ريبك

 نيملسملا دنج نم ةريبك ةيماح نويل ف تيقبو

 ةيزما عفدت ةعبان ةيالو نويل نم لعجي نأ كلذب روصنملل مثذاو

 او - ١9٠ صاج ىزود )١(



 سم جاه ل

 ؛ناكو. اسنرف كامىلاوم ضعب ابك ناك ىلا أين ولاناك وحن هشويج لوح
 نوب راحامو زغب مم مهداقتعالاه وزغنءنومجحم نيحلاكلذ ىلا نوملسملا

 ة-يبلرفلا ةكدلامملا ىف ةدناساا ىضوفلا نأ ىأر روصنملا نكلو امنرف

 وبام ه ىف ةبطرق نم هشيحت راسف . اين ولاتاكلا اهداحتا نود لوح ذئدنع

 همزرق ليروب تنوكلا اهريمأ هافالو ةيالولا هذه وحن ابجتم ههه ةنس

 نب جملا دهع ىف جئرفلا اهيلع ىلوتتسا ىلا اهتمصاع ةنواشرب ىلع فحزو

 ابقرح اوهيلويىف اهلعىلوتسافدبعلاكلذىلا مويالوم ةزوح قتثيلومأشه

 نوصح نم أهريغو اديفل وبوس ىلع ىلوتسا مث دنهل او ناكسلا .ظعم لتقو
 تاهنس ىف رافان ريمأ وكناسو ةلاتشف ريمأ ايسراج شوج مهو ةلاتثف

 ةهجلا كلت ىف عالقلاو ذو. 11 مظعم برخو ابياع ىلوةساو

 نييومالا ةطاس ةيناثةيمطافلا ةوعدلا تفصعزيألا كلذ ىفو .

 محلا شوج هتمزه نأدمب نوتك نب نسملا ناكو . ىهقالا برخأل ىف
 ثرلومدقت اك ريعم يحاص ىمطافلا هللا نيدل زمملا ىلا أجتلادق رمعنتسملا

 ىهقالا برخالايلا رزءملا هرقأ مل .ةثاماثو زيءيسو ثالث ةنس ىح كالانه

 قرتخافدنجلاب هدعنأ ىجاهتصلاىوز نب نيكي ةيقيرفأ ىلع هلماع رمأو
 معاماف . هتعاط ىلا ريربلا لئايق ثعراسو برغملا دالي نونك نب نسما

 نب هلا ديع هم“ نبأ ةدايقب اريبك اشيج برغملا ىلا ريس كلذي روصنلا
 نييو هنبب لاتقلا بلو ةتبس ىلا رحبلا ربعق ةجالكك سعب فورعملا رماع

 نسل | نعذأف كلملا دبع هنبا ةدايقب روصنملا نم ددم هافاو مث نسملا



 هناا احح

 هريغ كلفب: روضنملا ئطرف ةيناث نسلدنالا ىلا_ريسي نأ لع حلنملا ُبلطل

 ةسالفتاو هأنأو ةبطرق ىلا هقيرط ىف هلاتغا نم نسملا لع: سد هنأ

 'برخلا,نييواملاير تدكرو ةسرادالا ةلود تضرقتا هلئقبو . ( همم
 ىمقالا

 مما ة-يفاسلادودولا دعب نسح ريزولا برملاىلعروصنملا وو ْش

 نأ ىسننال نأ يي ذاةزاطقالا كيتاه:ىف ربربلا ةلاتسا ىلع لمملاب هرمأو
 :فلاهنأو سادنالابةبب رملا لئابقلا غاضخا ىلع انوع روصنملل اوناك ربربلا

 3 أش امسح نصادملا ق دا 2 معامتز ندعو ةدئج دنجو ةيشاح مونم

 ..زيزبلا هيلا تعمتجاو + سأفب لزنو « هب رمأ اه ريزولا ذفنف . ةبطرقب
 راتخاف . جراوللا ضعبدنض اهب ماق ةورم ءانثأ ءه١ ةئس لتق هنكلو

 لئابق دشأ ةوارغم ميغ ةيطع نب ىريذ برغل ةيالول ةثدتع روصنملا

 د وتلا جاحلاو دب ولا ماشه ةوهدب برغلا ف و ماقف أسأب كاذذا ربربلا

 كلور نرتا هقلاو أع عقراو وكمل ةدعات سأف ةنيدم ذختأ م

 نيزومالا ةوعدب اكسمتم' لظ
 اهلك سو اهءارمأ نزيل ىف ْمَبكَرت نيذلا روصنملا دنج لماع- .6

 اريخا مزيعاةفصتي وأ رارم كلذ دو هزمهيلا كش امؤةحوتفلا دالبلا ةاماعم

 رطضاذ دودسلا' جراخ نلااهدرو ابيلع ض ضةناف ةلتحلا ةيمالنا درطن نا

 تزول |كلتاتهأتلا ةؤدي1زوصنلانأ مقاولاو:برحلاولا ذ قئدنع رؤضتملا

 ثدحتلالدبةتاؤ زغ نع ثدحتلاب ةبطرق ناكذم لغشت نآدارأ دف ةدودملا



 قلقا

 هوي ىفاهلطىوتساومريماوك ىلإ وت رافي (')هيأر ىمرينمتالدنومأ ىف
 ..ماوعأ ةميس ةدم افصفص اعاق تنبل ىح اهيبرخت ىف نعمأو م هدا ةنس
 هلاتقل روصنلا راسف ةيمالسإلا دودلا ىلع رافان كلم .وكسناسرراغأ مث
 اومزهو موجملا ىلا سذكشيلا يلقثا كلاتهو هنولبني ةتيدم ىتخ:هدراطو

 زيوببل رفلا نم شيج راس تفولا سفن ىفوأ مكى7) ممر“ ةنس نيماسملا

 البيوط ثبلت لو اهيلع ىلوتساف رحبلا نم نفسا نوال. هنول بشرب ىلا

 2 نيماسملا ديف

 ىلع ليدلاك هشيج نطقتاو ورودلا ره روصنلا ريغ ىلاتلا ماعلا قو

 «دامتعإل اووتازت لا وهو ًاجتلاف هلييس ضر فيا :لك قحعو لتقي قوبل

 نويل ةنيدم ىلا اوت راس روصنأا نكلو اهتجابع ادبيه .روضتملا نأ

 هيف لتق عئاز لاتقدمب اهراوسأ قرخ هنكلو ابعالق ةعانل اةيخا هتموأقف

 اهناكس اودابأو نودلا اهلخدغ زئازن زنوك ؟وفلا زنون تنوكتلا ةيماحلا دْئاق

 ىف قرحأو اروماز ىلا رؤصتملا را م ذكهعو.ةام زاد الالطااهورداغو

 اروماز رصاح من ةميخفلا وجاهأسو اساول سيد ورديب نأس ةردأ هقيرط

 قرتعاو اهبرتب رماه روضنلا ىلا ةئيدملا ناكتنلا 0 2 ومارب 9

 حبصو روينا الب بمشلاث دحنيلا نه م سيو م ص ل "جا "2

 ”ماشها لمهرج»و حلا 9 *ةغ  ةاصتعاو

 " روصنملا ». ةملك تدم .ةيس رفلا فرامملا ةرثثد 0(



 س وقح ادس

 تا ملا ىوس هكحم نم دومربل قبي مو تامتوكلا مظعم هتدايسب

 طدحملل ةرواجلا

 هدّصاهر بد ةريطخ ةرماؤم فشكتسا ةرهازلاىلا روصتلا داع اكو

 كشيواذه هدلو ضغبي ناكو . هللا دبع ءدلو كارتشاب ءاظملاو فارشالا

 ةعاجشلا ىف هيلع هقوفت مترب كلملا دبع هاخأ هيلع رثؤيو هتونب ةحص ىف

 ةطسقرس ملاح ىيجتل'فرطم نب نمحرلادبع نيرمتوملا نيب ناكو.لالخلاو
 ذرقو فين ذنم هؤابآ اهثراوت يلاهتدايسروصنلاهعزني نأ ىئئذم ناك دقف

 هدنجو دوصنملاةتذابم ىلع نو رعؤملا قفتاو. ةلودلا ءاظعنم ه ريثب لمفاك

 نكلو ةريطخ ةرماومهذه تناكو مهني ةدايسلا ماستقاو ةصرف لوأ ىف

 هدلوةلايساب ردايف هموصخ ةبهأ نأ لبق اهرمأب ملعهملاط نسم رونا

 هناكم نيعو ييجتلا نق رلا دبع لزع مث هيلع فطعلاب رهاظتو هتيضرتو

 هنجس وهيلء ضيقلاب رماو داع هنكسلومكاه يب بضغيال ىكسل ىحي هنبا

 ةرهازلا ىف مدعاف همادعاب ىققو هلع اح مث دنجلا روجال هديدبن ةجحب
 م5 ةنس :

 ماعلا ف روص ل اراسأءاذ بالكلاه بأ فطعب عدختي لف هللا ديع امأ

 ىلا أجتلاو نافيتسا تس راصح ءانثأ هلا دع رف ةلاتشق ةوزنا ىلاتلا

 همسوأ ىلع ىلوتسا روصنملا نكلو . هلاتشق تنوك دن انيدرف ايسراج

 ملست ىلاو حلصلا بلط ىلا رطّصاف تن وكلا شوج قزمو ايوكسلاو

 عطقف الا دبع م ادعاب رم ورودلا ربعوهركسعمروصنملا رداغ الو. هلاديع



 د اة

 (') م و٠6 ةنس ريمتبس ىف هسأر

 وكتاسهرودب ضرحف هدلول هتيامح هلاتشق تن وك نم روصنملا متو

 راسو 484 ةنس راثف فارشالا هدعاسو هياء ةروثلا ىلع تنوكبلا نبا

 نافيتسا تنس ىلع ىلوتساو تن وكلا ةبراحمل تقولا سفن ىف روصنملا

 نأ ىلع ممصو كلذل روصنلا يضغف تنوكلا عافد لاط مث . هين ولكو

 رعاشهركسسم ىلامدق ةليل تاذ فو.هقحسلبق برحلا ناديم رداغي ال
 لبح هقثع ىف اليأ هيلا مدقو ىدادغبل ءالملا وبأ نسملا نب دعاص ىعدي

 : ناتيبلا ناذه اهبف ءاج رصنلاب اهمذ هل أبنتي ةديصق همم بتكو
 - ليأب كيلا ىدهأ هرادقم 2نم تمفرو هعيضب ثبذج ديع

 ىلوافت هيف مصيلهل بح ىف هقشسبو - ةيسرحغغا هتيمس

 رسأو دنانيدرفايسراج حرجو ؛ رعاشلا ةءوبن ممصت نأ هللا ىفقف
 دعاص هيف مدق ىذلا مويلا سفن ىف ورودلا قاف ىلع اجنال نم برقلاب

 ةعضب دمإ تنوكلا فوت مث . (م 448 ةنس ويام ؟0) روصناا ىلا ليالا
 ةيزج نيملسلا ىلا مفدي نأ رطنما هنكلو وكتاس ةطاس تديأتو مايأ

 (') ةيونس
 دق تناكو « دومرب ةوزغ ىلا دوصنملا راس ماعلا اذه فيرخ ىقو

 لع هتطاسو هعايُض هوبلسو فارشالا هيلع ضقتتاو هلاوحأ تءاس

 7,14 صام ج ىزود (؟)

 هاؤكي



 ل والو _

 سما وامنم دوصنملابارتقانيح |هكرت مث نويل بارخ دمب هتمصاءةقرتسأ

 اهاعىلوو اروماز لعىلوتساوةيزجلا هيلع طرتشاو هايا هحنش حاصلا هنم

 (') يبيجتلا زيزملا دبع نب نعم هلبق نم
 هنكسلو« عقاولا ىف اماع نيرمثء روصنملا مكح نيملا كلذ ىلا *. 

 كالا موسو نم فب اع راتب نأو ةيعرشلا ةفصلاب همكح جوتي نأ دارأ

 هدجعوهليبعشلا نأ ذئدنع دقتعا هتكلو ءدب ءىدأب ةروثلا ىشخ ناكو

 بالقتالا ةلغحالم نع شيعلا دغرو ةداءسلا نم هيلا هلمح امو هتاوزغو

 ةنماثلا زواجي ىف وهو كلملادبع هنبال ةباححلا بصتم نع لزانتلاب ًادبف

 حمص هليبس تصرعا نأ لول هعورتغم كفن قوقي داو. ةرشع

 سفن فتراثأذ نمزلا ىضع اضذب اهي> ىلقثا ىلا مكحلا ةدلاو ةيرافانلا

 ديلاتم ىلوتي نأ هحصن ىلع تراثو ءروصنملا وحن ضخبلا ةفطاع اهدلو

 روصنملا نأ اهعم نيقانلاو اهلاوعأ ةطساوب رشنت تذخأو هسفنب مكحلا

 نب. ىريز تضواف مث . هتطلس بصتغيو هنع مثرلاب ركحيو ةفيلللا نجس

 .لعهدنجيو هب ةن اعتسالل ارم لاومالا هيلا تلسرأو شك ارم م اح هيطع :

 ه. الخ ىح ماشهب صب ري لازامو كلذىلاروصنملا نطفف . روصنملا ةبراحم

 ') اهبزحو حبص ريبادت كلذب تاشفو مكملاب ايباتك دبع هنم ذخأو
 هنمص ةئنيوروص:| | ىلع ةوعدلا ريشي ذخأ هناف ةيطع نب ىريز امأو

 "17 ١8 صال جىزود (5)



 مس 5

 ته ااالإؤ ل

 هس احمو ةرازولابترم روصنملا هنع عطقف . ديؤملا ىلع هرم عرفو

 .برغلاب هلام درطو ةبطخلا نم هركذ كلذك ىربذ عطقو . هناوي: نم

 لاومالاب هد. مأو محم شبج ىف ىفلا (احضاو)ءالوم رورصنلل هيلا ذقتاف

 ةرامت نم ربربلا لئابق ضع هيلا مهن اف ةجنطب معذاو لزتف . رئاخذلاو

 نيقيرفلا نيب تد.ثنو هلاتفل ىريز راسو.ىربز لاق ىلع هتفلاحو ةجاهنصو

 قرفوسنماوم زهنآىلا(تارازىداو) ىف روشأ ةثالثىدم ةديدش كراعم
 (') هب رضنتسي دوصنلا ىلا بتكو ةجنط ىلا 7 هشيج

 هنبا زاجأ مث . ءارمضملا ةريزملا ىلا ةيطرق ته روصتلا جر

 نبىربذ برحن هرمأو اهداوقو سلدنالا و كسسع عيمج مدحت رغظلا كلج

 . هياقالمل بهأتف ىريز هرب ب صلاو ةتيس ىلا 0 رفظملا ريسف ةيطع

 ىحاونلا ركاس ,زه دوفولا هتثأف ف مهخ رصتس ةتانز لئابق ميج ىلا تتكو

 معضاو عم ةجتط نم كلملا دبع فحزو.. كلملا ديع لاتق ىلا مهب زاسو

 ةجنط زاوحأ نه( ينم ) .ىداوب ناقيرفلا قتلاو ىمحتال شويج ىف
 مهنم لتقو ةعزه رش اهنياهن ىف ربربلا مزه ةلئاه كراعم اعني تبشنف
 هركسعم نم ةميظعةمينغ ىلعكلملا ديع ىلوةساو.ىريز حرجا مج ددع

 اضف ناو عم ءارحصلا ىلا رفف ةسانكم يد هد راط م
 . هني أ.ىلا بع جاو ه مدرب ةئس.ساف ةنيدم رفظاا كاملا دع لخد مث :

 لاا شيملاب 8 و .داعو برخملا ىلع هدم هيلا بتكف معتفلاب روصنا]

 : .ة* مث ضصأ ج ءاصقتسالا 06(



 سثدنالا ىلاداع م .طقف ربشأ ةتس برغمللايلاو كلملا ديع ثياو . ةبطرق

 هفلخ مث. ه+٠و ةنس ىح ثيلغ ةطرشلا بحاص ديعس نب ىسيع هفلخو

 .ةجابنم ةلئا» ىلا هلوافب ةيطع نب ىريز داع نيملا كلذ ىفو ٠ حْضاو
 روصنملا ىلا بتكو .دوصنملا بجاحللو ديول ماشه ىلا ةوعدلا داعأو

 ةقداصمعب ُرممل.هنبا هفلذه مو؟ةئس هتافو دنعو.ةيالولا ىلا هداعاف هيضرتس

 دطويو مهموعد رشني نييومالا ةعاط عملا ثبلو . روصنملا نب رفظملا

 سلدنالاب ةفالللا لبح برطضا ىح برغلاب مهناطاس

 ماق ربربلا عاضخا متي برخألاب روصنملا كلملا ديع ناك امديو . 

 ةيطرق نم جرفنةبب حلا هلامعأ مظعاب ( م 5497 ) ه عاب ةنس ىف روصنملا

 ةيروق ةنيدم ىلع ف>زو ةبهالا لماك مرمرع شدج ىف رخآ الا ىدامج ىف

 تاتن وكلا نم ريبك ددع هيلا مضناو اهيلع ىلوتساو لاذتربلا قرش ىف

 ىفو. مهدنجو مهناسرفب هتدايسي اورقأ نم ىراصنلا ءامحذو ( سماوقلا )
 نمةريخذلاوتاوقالارفاو لمح اريبكآل وطسأ روصنملا ريس تقولا سفن

 روبعاةرطنقهنم لعجو هبصمدنع ورودلار م لخاد هافالف ىنرغاأ لح اسأأ

 اقرت ةيقرشلاة يقياج ىلع هفحز عبات مث.هدادمأو هنيوفل اركسعمو هشيج
 اروناو شغربو ةربماوك ىلع هقيرط ىف ىلوتساو . ايرباتناكلا لابج زوافم
 ةيصاق ىف همقاولا (') وجايتتاس راوسا مامأ هشيجب ركسع م.وجيمالو

 يهو . رئسافسأر نم برقلاب ةيقيلج قرش ىف اينابسا نم ىنرغلا لاعشلا
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 وخرؤم زيف ةينيدةروشاحلو ةيقيلطل ةمدصاع كلذ لبق تناك ةك.1 ةنيدم

 هنأ نورك ذيو حسيسملا ةافنا محا ىواوللا بوقمي ربق أب نأ حنرفالا

 ةينارصنلاىلا ايعاد ةركلا ءاحمأ ىف فوطب لم سدقملا تببل فقسأ نآك
 تنفدوهتئج تامُخ اهب ىفوتو ماش ثلا ىلا داع مث ةنيدملا كلت ىلا ىىحتنا ىح

 اهوعديو .(بوقعي سيدقلاوأ ) وجايتناس همساب تيمسو |_مسينكب
 سدقملا تيب ىلا نود< اك ىراصتلا اهلا حنو برخأا ةكعد معضعب

 لبق نم ناكملا كلذ ىلا لوصولا ىف نيمل. لا ءارمأ نم دحأ ركفي لو
 ىف الغوتم لابحلا بعشا احتقم انركذ 5 روصنملا هيلا راس يد هتروعول

 ءادعالا نم دحأ وجايتاس مامأ+ةءارتعال مدقتي لو . لوهساا طسبنم
 اياوبأ ابلعجو ةبطرق ىلا اهماوبأ لقنو 'هدهاعمو اهسئانك مدهو ابلخدف

 هضرتعا الاعش هشيحب مدقتو اهمدتقا نأ دعب ةتكلو . مظعالا دجسملل

 روزانانالكو ا تثبمشاو دومرب 37 ىلعو ىراصتلا ءاميز
١ 

 ) قرم نأ نيماسملا ةلايخ عطتسا مد .ةع“اح ريذ ةعقوم ( روسنلا ةعاق

 / انخااو فحتلاب الةثمةبط رقىلا هشام ' روصنأا دام ) نا.سالا فوفص * 3

 هلدب حاصلا دقع مث نيعبرالاو ةئماثلا هأ وزغ هذه تناكو . ىرسالاو

 دومرب نو

 ) )1.طيولا لحاس ىلا ةوزغلا كلن ىف ىهتنا روصنملا نأب رملا وخرؤءركذ

 نأ (م< ص) باتكلا 'فه ىف انمدق اننا" له . هبق لاسم اوفا مل ةياغ هذه نا اولاقو
 ةينوقس 6 جلخ ىلع ةعقاولا نوجيك ءائيم ىلا هثاحوتف ف لصو دايز نا قراط
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 ةلاتشق قريخاف هتاوزغ رخ اب روصذلا ماق م١١٠1 ةنس معبر ىفوا

 هيلع دتشاوةدوعلا نيح ءايعالا هقمل م.اهسئانك مدهو (سيل اناك) يح

 ىلا لصو ىح ةفحم ىلع الوم نيعويسا وحن راسو هداوج كريف ضرملا

 .ةريخالا هحئاسن هيلا قلو كلملا دبع هنبا مدقتسا كلانهو . ملاس ةنيدم
 ىأنب روسنملاؤ وت (ه مدعل م 6 ةنسسطسغأ ٠١ نينثالا ةليل ىفو

 ِط بتكو ملاس ةنيدم نفدو همكح نم ةنس نب ؛رشعو عبسل كلذو رماع

 ناتييلا ناذه هربق ىلع

 هارت نايملاب كنك ىبح هرابخأ نع كيبنت هراثآ

 هاوسروغتلاىبحالوادبأ هلع نامزلا ىنأي ال هات
 اشنأ دقف ءاريبك احلصمو ايظع ادئاق روصنملا يجاهلا ناكو 4

 (') رصانلا رع ىف يتحاهق رعت اسأبو اناطاس اهيلع ضافأ امثيج سادنالل

 :ةنارزلا ترهزأف . دغرو ءاخرو رفظو راذن مايأ سادنالاب همايآ كناكو

 ةتطرق نئاز> تافو باد » الاو مولملا تهزو ةراجتااو ةعانصلاو.

 -ةعاجشوىأرو لقع اذ (') سذنااىوق اعاجشإهشروصنا|ناكو .لاومالاب

 ناكو. .مهيلا نحو ةيعرلاو دنملا لامساف () نيتم نيدو بورملاب رصبو
 ا غلاب و معلا رود ًامنأن نونفلاو مولعلا ديضعتب اعلوم ارعاش الأع

 * "65 صاج ىزود )١(

 5١ ص ه جريثالا نبأ ()

 ١47 ص 4 ج نودلخ نبا (©)



 واله

 كم افاكملا سنعو بالطلا سلاجيو دجاسملاو سرادملا روزي ناكو.اهيلع
 هل ناثو . مهترظانمو ءاملعلاةسلاجم نم رثكيو « مهنم اهقحتسإ نمل ةسيفنلا

 . هترضح ىف ثحبلاوةرظانملل ءابدالاو ءاماعلا همّؤي ,رساح عوبسا لك ىف

 ىحهمزالي لاك ةرظانماو ثحبلا فغش نال هتاوزذ ىف مهيحصتس ناكو

 عييرلا ىف وزي ناكسف ءىشهنع هدعقيال وزنلاب افوفشمناكو.هركسعمىف

 قضافا نيسمحو فيتا وح هتاوزغ ثغاب دقو . ماع لك نم فيصلاو

 هرصع ىفو . «ةيرماعلا رث املاب» هام مخّض باتك ىف نايح نبا اهركّذ

 عيال مهدالوأو نايسالا تانب نم يبسلاو مئانغلاب سلدنالا ت'التما

 تانب ناكأ صخرل كلذو ىلأاو بايثاا: مهنا زيه "ىف سانلا ىلاغتو

 نا رمأي هقادرس ىلا ودعلا لاتق رم فرصنا الك ناكو . . نرفالا

 هنرقعاذ ا ىح ظفحيو عمجي نأو ةكرملا ءانثأ اهسبل ين اا هيايث رايغ ضماي

 هنألاقيو.هريق ىف هعضونيح هتفك ىلع رشف نأ هنم عمتجا امب رمأ ةينملا

 مسسالاب هك اسع ميمج فرعي ناك هنا ى .> رصيق لثم ةرك اذلا ىوق نك

 هتدئام ىلا مهوعديو ءمنءاجشب اوزاتما نم ءامسأ ركذي لقالا ىلع ناكوأ

 () راصتنا لك بقع هركسمل اهميقي نأ داتعا ىلا ةريبكسلا متالولا ىف.

 طرق ما اةعدلا ورق رلاهتنيدم ىتبافةينب الا دييشنب أغلك ناكو

 أشنأو. ابيلارهنلا هايم بلجتل ريك .]!ىداولا رهن ىلع ةريبك ةرطنق أكنأو

 . لينش ربهم ىلع ىرخأ ةرطنق

 139 ص ١ ج  اينايسا ىق ربربلاو برعلا مجرات  ودرايف 3)



 نمو .اعم ىرا_صنلاو نوماسملا هسأب ىشخي ناجلا بيبم ناكو

 هتفلاهط ءارغسةينيطتط قلا روطاربماىناثلا ليزاب هل دفوأ نأ هتبيه راثآ

 .نهولاو قرفتلا نم هدهع ىف تغلب لثم طق ةيزا.سالا لامشلا مأ غلبت مو

 مهراوت ىف هرك ذب اوداشو هردق ق> روصنملا نابسالا ردق ذقو
 نيذلا ىراصنلل رجالا فعاضي ناك د-ةف هحدمو هرابك | ىلع اوقفناو

 حرّْؤْلا هفصو يف لاقو . مهتلماعمو مهتباثا نسحو هفوفص ىف نوبراحت

 تاروثلا ران دمحأ دقف امظعادئاقو اريبك ايسايس ناك »:هيدسام
 ذربو «تأ.ةيط ميمحي بمشلا ةبحم بستكاوقكلملاب فصعت تناكىلا
 ةمارصلا نم ةماكحأ ىف عمتجا اب داوقلا ريك أ ىلع هتبيهو هتربش ىف

 اهديبيو هشويج مواقت ىلا ندلا مدهب ناكو . وفعلاو صاصقلاو نيالاو
 (')ءاعوط تماس ةئيدم ةلمادم ءىست نأب هدنلل طق سمس مل هنكلو

 نأ بجو اذا ةل+ا ىلعو » . ىزود ةملكب روصنلا ةجر متتخنو

 بجاولا نفةطلسلاباصتغا ىف روصنملا اهمدختسا ىلا لئاسولا ركئاسن

 ىلع ردقلا هقلخ نألو . ريللا ليس ىف ابمدختسا هنأب فرتن نأ اضيأ
 كولملا مظعأ نم ذئدنع ريتعي دقو .همول ف فرسنال دقف شرملا ةكيرأ

 هعاطا قيقحتل رطْضاو ةيرقلا ف قلخ نكلو . ضراتلا عفرع نيذلا

 لخا نم هن | قضآللا نقود باعصلا فالآ هفحت اتيرط هسفنا قشي نأ

 ةريثك هوجو نماهظع الجر ناكدقل . ةطساولا ةيعربش ىعار اماق ابليلذت

 ١1ص ١ ج هيدسام نع ودرايف )0(
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 هبح نأ أ ةدلالا قالخالا ءىدابم ىلا انمجر يم انيلع ليحتسي ن كلو

 ")2 هب بجعن نأ سعصلا نمو

 : هلوق روصنملا مظل ندد

 ش رطاخبميركلا رملاو ترطاخو ةميظع لك لوه ىسفنب تيمر
 رخافأ نمدجأ مل يحترخاظو  ةدايس لك لهأ ىسفنب تدسف

 رماعو كيلملا دبع ىبام ىلع ةدايز نكلو اناينب تدشامو

 رفاعم ميدقلا ىف اهاتئروأو 2 ابلثم ىلاو_هلاب ىلاوعلا انسفر
 ىو ةباجملا بصنم ىف كللا ديعهشا هةلخ روصنلا ىقوت الو .ه

 رئاتسأف ةسايسلا ىف هيبأ ناس ىلع ىرجو . رفظلاب قلتو ةلودلا كح
 دق ديّدأ| ناكو . هيلع رححلاو ديؤملا ماشه بجح ىلع رمثساو ةطلسلاب

 ةرادا وأةطلسلا ةداعتساب ىمدال الماخ ثيل هنأ ريغ ذئدنع نيمبرالا زهان

 ش ةكلمملاذوؤش

 ةيمالسالا دودحلا وزغل مهتداعكل امثلا ءارمأ راس هتيالو لوالو

 هلاتق ىلع فلاحتو . مهعضخأو مهيراغ ندملاو روغثلا ماكح ضب جرخو

 دا ءازأ قش حلصلا دقع من ةنوابنب ىف اهمزهو اعبراخ- نويلو رافان اكلم

 عورلاو ةبيملانم حترفلاو ىراصتلا بولق ىف هيبال ناك ام هطاشنو همزح

 دغرو مالس دبع هتيالو تناكو . صرفلا نوبقرب ةئيكسلا ىلا اونكر ف

 ىف اذفان هناطلس ناكو . برعلا وخرؤم اهفصي 5« مساومو ادايعأ » وأ

 50 ا
 هأالد
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 .مدقت امك هتيالو ىلع روصنملا قداص ىذلا ةيطع نب ىربز دي ىلع برغملا

 هيبأ ةسايسل اذيفنت مهئامعزا ددوتلاو ريربلا ةارادم ىف رفظملا رصمتي لو

 ةموكحل |ىلع مهبوث وى اديعب ريغىدأ ادادتشا هرصءىف مهذوفن دتشاىح

 دعب ركذنس اء ةطاسلا ىلع مهئاليتساو

 (') ماوعأ ةتس كح نأ دعب هموم ةنساباش رفظملا فوتو 3

 ىلع ىرجو هللا نيدل رصانلاب بقلتو نمحرلا دبع هوخأ هفافن. ٠

 لفغأهن ريغ . هنود كلل, لالقتسالاو ماشه ىلعرجحلا ىف هيخأو هيبأ ةنس
 ءاملعلا مقنف . رخلا برشو توجلاو وهللا ىلع بكتاو ةكلمملا ماهم

 لوكتاس وأ ريغصلا وكنا - ىمسي ناكو . هنوحمو هقسف هنم فارشالاو

 هنو لعناكو.. ةلاتشق تنوك وا رافان كلم وكناس ةنبا تناكهمأ نال

 .ةفالملاموسر نم قيام باصتغا ىلع هبأر رقتساف ةطاسلاب رتاتسي ةيغاط
 عات راف كلذ ىلا هي لاداء دع وتود « هيلوي نأ ديْؤْلا ماشه نم للطو

 ىوذو ىروشلا بابرأ نم "الل كلذل رضحأو هبلط ىلإ هباجأو ديؤملا

 ىتكو دربنن صفح ءاشنا نم هدبع بتكو ادوبشم اموي ناكسف ىأرلا

 ىمستو مهديأ طوطخ مهتابش روضملا راسو ةاضقلاو ءارزولا

 يليام وه ذخاو مومسملا بااجلا ىلِ امم هاا لواثتق اهيبناج دحأ مم دق ناك نيكسب

 0 ص مج )ت تاابةءهدينام ءلكأو رفظل هظملا ناطاف هت رماح ؛ هئاف حيحمصلا بناجلا



 همس 5-5

 م 1و

 ('ر دبعلا ىلوب اهدمب ند رلا دبع
 ىف ميظع ولأ ةغصلا كلتب دبملا ةيالو نمحرلا دبع باصتغال ناكو

 اموكم اماع نيثالثو ةسمح لظ ىذلا بعشلا ناف ملاقالا ىفو ةيطرق

 هلاهو ًاريخأ فسعلا كلذ هراثأ ةيرماعلا ةلودلا لظ ىف باهرالا لئاسو:'
 ىش انيح ثبا هنكلو . وهلاو تايتفالا نم اهم 57 رو ةفالخلا ىهدام

 ىئ ةبركسع ةوق هديت لازتال تناك نييرما.ءلا نال ةروثلا ةيقاع

 أهسأب
 روغربسي لو ةرهاظلا ةئيكسلا كلت ىلا انئمطم نمحرلا دبع ناكو

 نا همصخلم ام هيف ءاج دقو . هتءرب هننسملا كلذ صن نودل> نبا دروا )١(
 نمحرلادبعراتا دق نيملسملا نوئشوةفالطلا ءابعأب مايغلا عيطتسبال نأ ةيشخ اماشه
 ىف ءاجو .هصالخار «:ءافك نم قثوو هالتباو هربتشا نا دعب كلذ روصنا نبا

 هدنعت لبا ةورا.تخالا هلئوتسا املف » : دبعلا ةيالول هلفانلا ةرقفلا ىهو يليام هماتخ

 هتايحىف رومالار بن دن نم هلأ جرخ الدعم هريغ ىلا الو ارهذم هنعء دج و راث الا

 هزاجاو اذه نينمؤملا بمآ ىهمأو ادهني اراتذم امئاط قافو دعب ةفالخلا هيلا ضوفو

 هنوقو هرهجو هرس ىف هب ءاقولا ىلع يظعأو ارايخ الو ايفن هيف طرتشي لو هذ فنأو

 ريذيالو لدببال نأ هسنن ةمذو لسو هيلع هللا ىلص هيبن ةءذو هقاثيمو هَل دبع هلمفو
 نم دهشأو اديبش هللا ىو ةكئالملاو دا كذ ىلع دهشأو لوزب الو لوحي الو

 نومأملاهدهع ىلو نه رضحب لمثلاو لوقلا ىفام رمالا زئاج وهو اذه ىف همسا مقوأ
 ككذو.ةمدقأ فام هسفن همزلاو هدلق ام هل ديقو ىلامت هللا دقو روصنملا نب رفظملا ىنأ
 ( 144 ص 4 ج) ةئائاثو نيعس'و نام ةنس لوالا عيبر رهش ىف



 سس امو دل

 رهش ىفو . هفسعو هنايغط ىف رمتساف ةروثلا رانب ةججأتلا بمشللا ئاوج

 ةيقيلج ىلاراسو ايزان هشيحةبطرق نم جرخ(ه+45) م ٠٠١ ةنس رياني
 ىلا هتيين ىف ةموك لاا ةراداب دبعو نويل كلم سمالخلا وسن و فلا ةبراحل

 .بعشلا ىأرذت دنمف . هجالكسعب فورعملا رماع نب هللا دبع هيبأ مع نبا
 تقولاريخت.نأ الأ هيلعق بي ملو نيرماعلاب شطبيل تحتس دق ةصرفلا نأ
 ةمئالملا فورظلاو

 يناثلا دصفلا
 هيومالا ةلودلا طوقسو ةروثلا

 لدلك _ا!ءءكاع 0ال عوق هلس

 ةبطرتا هماحتقا .ماشع نب دم جورخ . كلا ةدامتسال نيبومالا برثو (1)
 .رماع ىب طوقسو نمحرلا ديع لئةم . روصنلا نهحرلا ديع نيبو هن برشا

 .نايلس نب ماشعةميابمو ررربلا جورخ . ريال هدا مطضا . ىدملا ةيالو (؟)
 برملا . هلاتثق تنوك وكناس هراصنخسا * نيعئساا نايلس جورخ . هلئقموم مزه

 هلتقمو ةبطرقل ةداعتسا . وكنئاس ءراصتتسا . ىديملا ةعره . ناياسو ىدبملانيب

 داتا ٠ هتعزمو ةيطرقأ هراصح . ءارهزلا ناياسماحتقا ٠ دبؤمأا وكلاس ةنداهم 0

 برعلا ءاعز لالقتسا . دب وما هلتقو هتبالو .ةيطرقل ناراس ةداعتسا . نيجراخلا
 . ندملا 0 ربربلاو

 ميطحتلةصرغلا وبقري رضموةينيلا نم هدا هنو ةيمأ ونب ناك
 .نجرلا دع عزتنا اماق . رماع ونب مهقانعأ اهب قوط ىلا 07 كلت



 - ةلموكاع

 ةفالخلا موسروةطلسلاب راثئتسالا ىف غلابو م ماشه نم دبعلا ةيالو روصنملا

 .ريربلانماهراصنأو ةبصتخأا ةرسالا ىلع ءاضفال نا- دق تقولا نأ اوأر
 ' بكلتماام لعب بولقلا هب كلتع ام ةسايسلا ءاهد نم نمحرلا ديما كي لو

 هنايغطي بعشلاد ا رفأو ةلودلالاجر طخسأ نأ انلق 5 ثبلي لف وش اواو

 .ةهكرصل ءوسو

 ىف نم ريمأ لوح نورٌولا فتلاو اَذا شيرقو ةيمأ ترمقلا

 رفظملا ناك ر.هانلانمحرلا ديع نب رابملا دبع نب ماشه نب دمع ىعدي ةيمأ
 فارشالان م رفنعم ارس رمالا ربدي ةبطرق ىف ايفتخم ثبلف هابأ مدعأ دق

 رصانلا رخاملف. مفان ةئامنراوحهيلا مهي نأ عاطتتسا ىح لئابقلا ءاممزو

 ىف طبارت ةريسي قرف الا دل نم قيهلو انمددق 5 شوحلاب ةيطرقنم
 ءاسم تاذ اويثوف مهبعورمشم قيقحتل ةحناس ةصرفلا ءامتزلا ىنلا ةرهازلا

 مامأ هلاجربو هب اوكستفو رصقلا ة.سارح ىلوتي ىذلا ةطرشلا بحاصب
 -دحي نأ لبق رماء نب هللا دبع اواتقو لخادلا ىلا اوذفن مث رمعقلا باب

 0 اودانو ةموكلا رودو رصقلاىلع اول وةساوةثاغتتسالل امستم

 ) ) ىومالا ماشع ن , دمت ةياوثو ديؤاأ

 ماشع نب دمح ربظ ةثاماثو نيمستو عسق ةنس ىناثأأ ىداج 14 ىفو

 ةبطرخكلمو هللاب ىدوملابب قلت وسانلاةعيايق الجر رم*ء انا هعمو ةيطرقب

 1 144 ص 4 ج نودلخ نبا )١(



 - ومي

 نمرلادبع ناكو . (') هامخأو هجرخأ 5 رمق اة ةيرشنذ كة

 اهكاممدقي و ٠ نويل ىفلغوأو ةيقيلي ءاتشلاىف ايزاغ انركذ اكروصنملا

 هعايتا مطقسإ م ولابجلا سوءر ىف هنمنصخو هناقا ىلع سماخلا سنوفلا

 هتئاب ةلطيلط ىلا لص ران و. هشيح ةدودلا ررةؤجولثلا ة ريكو راهلالا ةدايزل

 ىحةدوعلاب عرسأقةبطرق ىلع ٌراليتساوماشه نب دمت جو رخو ةروثلا ءابنأ

 اوميابوةبط رة.اونط و ربربلا هوج وودنإلا هنع ضنا ةيطرق نم برق اذا

 ةيطرقىلا راسفهتصاخ الا نمحرأا ديع مم قبا مأو ٠ رمالاب مئاقلا ىدبملا

 اولمحو هولتفف ماشه نب دم ركسع هيلا جرفت هراصنأ ةيني ضهتسل

 (") نييرماعلاةلود كلذب تْضفقتناو . (همو) ةنس ىدوملا ىلا هسأر

 8 ا ىلع رربلاب ربظتسا رماع نب روصنملا نأ انفلسأ دقو .؟

 هر دومة لعا وهنا | ىلا هيف ل راالف هديب نستلة وسمو

 بلغتمهبلا نوبسايو نييرماءلل مهرهاظ» مهم نومقتي ةيمأ وشب ناكو

 ةيط رةةماع.ملا مهادعت و هدقح كلذاد:شافمهماطا سلب اصتءاوهينبوروصنملا

 دقنكي 1 وىدمملا هب وب املف.مه ؛:جةلافسو ربربلاةسرطغ نم هن وقالي أوناك ا

 اويكربال نأ ر مأف ,هدابطضا و ,ميلع دما رابظانمهسفن كليتي كلم دطوت

 اماشهىفخأ ىدهلاد# نأ خرؤما ككذ رك ذو . 5؟8 ص م. جريثالا نإا()

 ممهوتن ءناممشىف رساذال هحراف هيؤملا هيشي قارمن تاع هقزاكو تأء ها رهظاو

 هيل: مانع زب نال جورخ نيح هرهاخأ مل . هنوم ىف اوكشي لف ديؤملا هنأ ركذو
 ١6١ صو ج نودلخ نبا (0)



 ها ولسا

 ماقتنالاب رهاجو مبك"' ال_مأ رداصو طالبلا نع مهاصقأو اوحاستي الو
 ءادتعالاو ,هرود به وم دراطم اوذخ اقةناملاوودس مهيلع رغوأو مهنم

 ةعيابمو ىدبملا ملخ ىلع مهمأد رقتساو مبنم ءامرلا رمت. .مهصاخشأ ىلع
 ةئاس لاوش ىف مهتطخ ةيفتتا رب ريلا راثو . رصانلا ناماس نب ماشه

 زريف.ةيطرقاومحتقاو ىدهملا ةيالو نم طقف ربشأ ةعضب دعب ىأ ه م4

 ةماع مضنإ مث . زييلاوتم نيموي ناقيرفلا لتاقتو هركسعب ىدبملا مهلا
 ركب ابأ هاخأو ناماس نب ماشه رسأو رب ربلا مزهف ىدبملا ىلا ةبطرق
 0 ءامعزلا نم اههريغو

 مهبقلو م .ةوافا ومبخ ربلا زد ء نم ناث مل هعز لا كلت نكلو

 هعيايف ل ةلا ماشه ىخأ نبا رصانلا نمحرلا دبع نب ممل نب نايلس

 روطت بقر هل انشق ريمأ وكناس ناكو . نيعتسملاب هوبقتلو همج :ناعسا

 نامل سهْض وافثا ردخالا ع َج راللا قيرفلا ةرعاظل ايهأتم مامهأب ةروثلا

 ناملس واسف. رثاخذلاو دنإلاب مهدمأف ةلطرلط ىف ريربلا ءامعزو يملا نبا
 لئاقتو ىدبلا ركسع هيلا جرش ةبطرق ىلا ىراصنلاو ربربلا عوج ىف

 ( شاطنق وأ) جتنق لح فرع ناكم ىف ؤ اديدش الاتق اهرهاظا نق ؛رفلا

 موني (') فال ا ةريثعو فين ةبطرق رهأ نم لستق ىتح ةعاس ضمت ملف

 نيمتسملا لخدو ( ١٠٠١و ةئم ريشون ه) ة لاو ءاماعلا نم + مج ددسع

 ةلواحمو ناماس ىوعدل اعفد ديؤملا رهظأو رصقلاب ىدبملا نصحتق ةنيدملا



 ا اقع دع

 رمالا هايعأ الف. كلذ ىلع دحأ هقفاوي ملف.ةيناث ديؤملا ةيلونت هئاصقال هثم

 ىف كلذو ةفال طاب سانلا هعيابو رصقلا ناملس لخدو . قتخاو ارس رف

 ةريلا نم ةئامبرا ةنس لاوش

 هتعاط 77 ةيفان اهلك روغتلا تناكو . ةلطيلطب قحلف ىدملا دمتم امأ

 يففلا حمضاو هيلا مغناو . اتفق ريما ركن انه ةوودب ناعشات : 4 هذو

 نبناهاس هيلا جرفن ةبطرق ىلا ةيناث هلولذب راس م. هباحصأ عم ىرماعلا

 ا مثار لاستف اعني بشنو . ةنيدملا ةيحاص ىلا ربربلا مم يملا

 ةبطرق ىد-مملا لخدو . ةبطاش ىلا ناولس بربف . رب ربلاو نابلس ةعيزه
 هل ابجاح احضاو نيعو هسفنل ةعيبلا ددجو

 ريغ ةعقوم ف ماي ةءعضيب كلذ دعب ىدمملا لاتق ىلا ربربلا داع مث

 ممضاو رمأب ةبلامتصلا هيلع رمت كانهو . ةبطرق ىلا اهرثأ ىلعدترا ةمساح

 هوعياب و شرعلا ىلعهوسلج ًافرصقلانمديؤأا اوجرخأو . هولتقو بجاملا

 تاو ةمركلا وامل يجاعيتسار انعم (ه٠14.ةنسةجحلاىذ) ىف

 () روشأ ةرشح لتق نأ ىلا ماق ذنم ىدبما

 كاد اعون ةبطرقب رومالا ترقتسا ةنو آلا كلت فو.

 قافتالاىلا ةضوافملاب لصي نأ ديؤللا لواحو . ةنتفلا تنكسو رطاوملا

 هراصنأو نيلس مدقتو . حيلفي ملف نيمتسلا نايلسب نيلصتتلا ربربلا عم

 بجاحلا ابحتتفا ىلا ةلاتشق نوصح ميلستب هل اودهعتو ةيناث وكناس ىلا

 ٠٠< ص ١ ج حفن ؟54 ص مل ج ريثالا نبا 66٠هص 56 ج نودلخ نب (1)



 .ديؤملا ملخو ةيطرق ةدامتسا ىلع مهن واممو مهتفلا>< ىضر اذا روصنلا

 لزانتي نأ ىلع يجاملا حاماو ةروشمب هيأر رقتساف ديؤملا ىلا ريما امو

 ناقيرفاادقعو ةلاتشق ريمأوراوثلا نبب دقت ةفااحل ءاقثا نوصحلا كلت نع

 ةثاميرأو ىدحا ةئس مرحلا ىف احاص

 رك سعو يونج هدف داع نايسالا ةفلاخم نم سني الف ناماس امأ

 بلسلا ىف اوفلابف ةنيدملا ىحاوض ,ف هدتج قرف م“ .ةيطرق نم برقلاب

 نعمافدلل ديؤملا بف: ةنيدملا راصخل مهم ةوق تيقبو ةراغالاو بهلاو

 نك اهب أشنأو . رئاخذلاو لاجرلاب اهالمو ةيطرق نصحوهشرع

 اهرصاح وءارهزلا ىلا هدن ناماس لوحتف. اقيمحاتدنخ اًهوح رفح وايلاع

 ةونع ابمحتقا م أهنع نيمفادلا نيبو هنيب لاتقلا اهنف دتشا مايأ ةعضب

 لافطالاو ءاسنلا اولتقو ريربلا مهب كتتفف عماملا دجسملاب 0 عمتجاو

 ةليلا ءارهزلا د_هاعم اوب رخو « رصقلاو دجسملا اوق رحأو «خويشلاو

 بلغت حضاو عقوتو . رئاخذلاو لاومالا اوبهنو ء ةرضالا اهةثادح اوقلتاو

 حضاو ىلع ضب كاذب ديؤملا لءوةبطرق ملست ىفةيفخ هضوافف نيمتسملا

 ةنيدملا لخاد مهواقم ىش# نم لك كلذك لتقو « هلتقو

 رابجلاديع نب دم نب هللا ديبع هلطيلط ةنيدع جرخ نيملا كلذ ىفو

 رسأو ةعاطال اونعذأ ىح مهرصاح ًاشيج ديؤملا مهللا ريسف اهلمأ هعئابو

 لتقو هللا ديبع

 ١ وقام و ابلهأ ربص ليع ىحةبطرق راصح ربربلاو ناملس رمتساو

 باغ



 حا مخ

 نيب تبشنو ربربلا لاتقث اوجرفن هبئاصمو راصحلا قاشم لمحت نع امرُد
 هايم ىف مهم ميظع ددع قرغو ربرملا اهيف مزه ةديدش ةمقوم نيقيرفلا

 اهورصاخ ةيليب شاى االامث اوراس وراصحلا اوعفرف(ريبكلا ىداولا ) ره

 ناماس راسف . ةني-1ا نع مهاصقأو مهمزوف مهلاتقل (ثيج ديؤملا لسراف
 ةروثلا ىلع همم فلاو ديؤملا ىلع اهك اح جرخ ىلا هطسقرس ىلا هدنجي
 ىحاونلاو دومالا ف ةيمأ يب نمنيقانلاو نيبراملا نم ريثكك اعيلا مقئاو

 ىلوتساف[افارت الاك ) حابر ةملقى لا نملس ةدايقب ةدحتملا شويملا تراسو
 برلل ةدعات اهذختاو ابيلع

 دق هعومجو ديؤملا ىوق تناكو . ةيطرق ىلا ةيناث هد.نجم فحز من
 قلي ملف لصاوتملا لالا مهاننصأو ناكسلا ةعزع ىف راصحلا ثفو « تقرفت

 قرحأو اه نم ارثك لتقوةنيدملا حتقاف . ركذن ةمواقممهنم نيمتسملا

 اوكتفو«تانبلاوءاسنلا اوكبتتاوءاهرود ريربلالتحاو اهتينبأو اهدهاعم

 ىلع ناماس ضبقو ءمالاو كفسلا مثار اويكتراو « خويشلاو لافطالاب

 سانلاهميأبو شرعلا ىلع ساجو (') كلذ دعب ةيفخ هلتق يح هافخاو ديؤملا

 نودلخ نبا لاق ةي- املا هذ. مبو . ةثاعبراو ثالث ة دس لاوش ىف كلذو

 : ناملس وجه

 نابلس دنض هناف يتايئس هللا محرال

 امو ص٠ جادفلا وبأ



 ىح ريال -

 اهنيا ايش تاغ هب كاذ

 | رأ لع تحأسهمسأيف

 ناطيش لك اذه لحو

 ناطوأو ناك_س كامل

 زيعتسملا ىلا افاضم رفاظلاب بقلت ةيطرقب ناماسل رمالا ىتتسا او

 لا ؟ةرسدق نطوفلا تتاكو. ةيزظشألا ةموكملا نوكذ ظنا داو

 نعالا ةموك-لا ذوفن رصقو « ةلودلاىرع تك_كفتو «ىحاونلا عيمج

 ةمز اىلع ناماسا شرعلا اوداعتسان يذلا ربربلا ضيقو . اهرواحت امو ةبطرق

 هدئرو هنومرةوهطان رغىلع مهؤامعز ىلوتساو «ندملاو ىحاوتنلا ىف كلا

 ماكاو ءارزولا نم نورذآ برعلا نم تاءطاقملاب لةتساو « شي رشو

 «سويلطبب سطفالا نباو «ةيليجشأب دابع نب مساقلا ويأ ىضاقلا لقتساف

 هطسق رمل دوهنب أوءةيسرموةيسنلب رهاعىلانب اوءهلطماطب ذونلاىذ نب و

 (') رايلبلا رئازجو ةينادب ىرماعلا دهاجمو
 : همظن قيقر نف اًميلب ًارعاشو ًيدأ رفاظلا نابلس ناكو

 قانس دح ثللا باهس ايجي

 اييبتم ال لاوهالا عراقأو

 ىوبلل لاذت اكلم اولذعتال

 هايم قعد نأ وذات
 ىوه ا ناطاس نهيق مطأ 1 نأ

 نافجالا رتاوف ظل بادأو

 نارجملإاوضارءالاىوساهنم
 نان كلمو زع ىو هلا لذ

 فاديعنم نعو نامزلا ونبو
 ناور» نمتسلف نوع اهلك

 برعلا وخرؤ«ىمس د87 ص و جربنالا نبأ  ١١صجنودلخ نبا )١(
 6 بفئاوطلا كول از سادنالا تاعطاقع اولقتما نبذل ةالولا ءالؤو



 3 أذ هع

 ناواملاثداوحوىلقلا طخ هفلأنمأ ب حأ يركلااذاو
 نامأو ةطبغ ىف ىوملا شاع ىوهلاهأ ىو ا ف ىراجئاذاو
 رودص شين تثيإ هب رطضملا رصانعلا نأف رفاظلا ةفالخ لطت 0 و

 ىهىرخأ ةلود نع ريسن دمأ ىف تضخ: ىح ربربلا ءامعز نم نيمماطلا

 دومح ىِب ةلود

 ثلاثاأ لصفلا
 دو ىب ةلود

 , و1.54 ؤا١ل"1 - ه٠586 د #18 ةتس

 .دوهج نب ىلع عم هداحتا . ىرعاعلا ناريخ جورخ . دوم انبا ىلعو مساقلا )١(

 هيالو(9) هلتةمونايلس ةعزه .ناياع نعبو هنيبب برخلا ,اينارسأىلأ دوهح نب لص روع

 (م)هلتقمو لكوتملا نايغفط . هل:ةموىغترملاةعزه.ىضترملاو ناريخ جورخ . لكوتملا
 . ةبطرق ىلا مساقلا ةدوع.ةيطرقىلءهؤاليتساو ىلتسملا ىبحي ةروث . نومأملا مساقلاةبالو

 .هلتقمو ىومالا رهظتسملا هيالو .هلتقمو شي رش ىلا هرارف . «ةعيزهو ةبطرقل هراصح
 ماشه ةعيابم . هءلخو ىلتعلا يحيل ةوءدلا فانئتسا . هامةمو هعلخو ىنكتسملا ةيالو

 .هنوهرقب ىل تملا لوزن (4) رسادنالاب ةيومالا ةلودلا ضارقنا . هعلخو هللب دمتعملا

 سيردأةيالو .هلتقم . دابع نبالهلاتق . ىجاهْصلاسويحو نا ريخ نيبو هنيب برحلا
 دوم ىب ءارمأ قاب ةرالو . هلتقمو دابع نبا ةعزه . دايع نبال هلاتق - ديأتملا

 مهلودضارقناو

 دبع رخآ ف ىمقالا برغلاب ةسرادالا ةلود تّصصرقنا الل.

 ةبطرق ةموكمل عضخت ةيسلدنأ ةبالو برغلا حبص أو رماع نب دوصنلا



 -اووس

 ةداعتسال ص رفلاذ وبقرباوذخأو ءاذتخالاب اوذالوتابملا ىف هوامحز قرفت

 ةلودلا لظن اومتحاو سلدنالا ىلا مهنم ديدع ددع رجاهو . مهئاطاس

 ناكو . ًادبملا ف اهحورص اوداش نأ دمب اهد_م رخآ ىف ةيرمأملا

 ةيطرق اومحتقاو رفاظلا نابلس شيج اوداق نيذلا ربريلا ءا_ز نيب نم

 نسسملا ىلا امهبسن مجربةسرادالا بقع نم نالجر ةثاعدأو ثالث ةنس

 لا امضنا نوميم نب دو. انبا مساقلاو ىلع امههو ىلاط ىنا نب ىلع نب

 ةربزجلا امساقو هجنطو هتبس ايلع ىلو م . نيدئاق امهنيعف نيمت ملا فص

 انركذ م ندملاب ربربلا ءامعز نمر يثك لقتسا ةبطرق تطمتساملف . ءارضملا|

 مموعد كلانه تبوقو اهب اونصحنو
 ناهلس حتفان يح ةّرادلامهيلعتراد نيذلا رماع ىب راصنأ نم ناكو

 صراعم ناك ىرماعلا ناريخ هل لاقي مبعز ةءيناثلا ةرملل ةيطرق رفاظلا

 ةيطرق نعريربلا هاصقأ املف . ديول باحصأ نم ناك هنال نايإ ةالول

 قرش ىلا ةيفخ راسو نيبر ماعلا نايتفلا نم ةريثك ةعاج ىف امزبنم دئرا

 . ربربلاو ةيمأ يب نم نيقانلا نم ريثك هريس لاح هيلا مضناف سلدنالا

 ةنيدلا للوتساو معز مم كلانهربربلا لئاقو . ةيرملا ةنيدم ىلع فحز م

 ةزما فوق ابتع مهاصقأو ة ةيرملال ةروا_ِلا تابجلا ىف رب ربلا ىلع داغأو

 ديؤااءاشه اعذوهسسأ دتشاو كلازه

 هتيسل 7 اح ارك ذ 15 نيملا كلذ ىف ىسيردالا دومح نب ىلع ناكو

 ءارضملا هريزإلا ىلع ايلاو مساقلا هرخأو « رفاظلا ناريلس لبق نم ةجنطو



 ا

 نم ةص ربقرمي نيوخآلا رخص ىلع ناكو . فراط زا ىوس اهبلصفيال
 ةلووس ىأترا مث هزكرم ديطوتو هذوفن مقدل ةروثلاو بارطضالا لالخ

 فعضلاو كايئرالا نم ذئتقو هيلع تناك امل ةبطرق ةموكمح ىلع بوثولا

 ماقتن الابدعوو هدبعءالو ديؤلا اماشع نأىعداو ىرماعلا ناريخ يتاكف

 نيمتنملا ىحاودلا ماك-> نم ةعاج اهابلو نيرئاثلا ةوعد ترشنتاف . هل
 رصنتسملا كلا ىلوم قءافلا حوتف نب رماع مهْنم ةبطرق ةموكسل

 دوم نب ايلع اوبتاكو . نيا كلذ ىف هقلاملاك اح ناكو ديؤملا هنبا ريذوو

 ةبطرق ىلاريسملا ىف هيلا اومضنيف مهبل ريعيلهتبسب وهو

 سمح هدتس ءارشملا ةريزملا ىلا هتبس نم رحبلادو# نب ىلع ربمف
 نب رماع ابك اح هيلا ابما ف هقلام ىلا ربربلا نم هعايشأ راسو ةئامبرأو
 نمي ناري-> راسو . ايح هروبظ ةلاح ديؤملا دبع ةيالوب هل اعدو وتف
 عمجتتساف . (ه : ةنس ) ةيرللو هقلام نيب ام بكنملا ىف ىلعب قئلاف هعم

 م ةيطرقىلع افحز 5 اهةطخامسرو اهدنج اظنو اعتاوق ناميعزلا

 بهن و.هطان رغ 5 اههريسم:انثأهيلامضناو ديؤأاةعاط ىلع دومح نب ىلع

 قتلاو ربربلا ركسع ىف ة.يطرق نم جرفن ةرولا ممقل رفاظلا نابلس
 نع رفسأ عئاو لاق اعني بشنو اهنم سارف ةرشع ديف ىلع نقيل
 ناميلس رسأو . هل نيدزاؤلا ربربلا نم ميسج ددع لةقو نابلس ةبزه
 ةئاعبدأو ميس ةنس مرا ىف ةيطرق دومحنبا لسخدو . هترسأ دارفأو

 ناريخ دقتفاو . هاخآو هابأو نامياس هديب لتقو( م ٠١1١ ةنس هياوي)



 ووو

 اساف . هلت ف هافخأ ناييلس نأب ادئاس داقتعالا ناكو هدحي ملف ديول

 يخل ار والدبل ىلا اعدو دوم نب ىلع اهنلعأ هتافو تقف
 لخد نأ ذنم ةيئاثلا ناييلس ةيالو ةدم تناكو . ( رصانلا ليقو ) ) هللا ىلع

 (') رهشأ ةعضبو ماوعأ هن:  لثق نأىلا ةبطرق

 ةدشلاو باهرالاىلا أ ةموك لا ةمزأ ىلع دو نب ىلع ضيقا و.؟

 كتفف سرعلا دييأتو جايملا داما ىف اهامعتسا الا ةعئار ةليسو كرب مو
 ةطاسلاب رثأتساو ءامتزلا لذأو « ربربلاو برعلا كلذ ىف ءاوس هل نيئوانملاب

 لكوتملا ةوطسىشخهدحيمو ديؤملا دقتفا امئيح ىرماعلا ناريخ ناكو

 صخش ف ةيم/ىبا ةوعدلاداعأو هيلع فالخلا رهظأو ةبطرق كرتف هردغو

 نم حاصأ وهو رصانلا نمحرلا دبع نب كلملا دبع نب د نب نمحرلا دبع
 ناريخ هعيابف . نانج ىلا ةيطرق نم ةيفخ رف دق ناكو ةيما يب نم قب

 مل اح ىبجتلا يحب نب رذنم هيلا مضناو . ىضترلاب هوبفأو هعم ريبك عمجو

 هشوطرطوةيسنلب وهبطاش ل هأكلذك و (نوجارا) ىلعالا رغثلاو ةطسقرس
 لكوتملا ىلع فالخلا ىضترملانلعأو . سلدنالا دالب نم اهريغو تنوبلاو
 هسفن ةدحو هتمارص نم ايأو امل هاكرتف رذئمو ناريخ ةلماعم ءاسأ هنكلو

 .ريربلا ءارمأ دحأ ىجاعصلاىواز ذئموياهك احو هطان رغ ىلا هعومجمراسف

 . هركسع قرغتولتقو ةديدش ةعزه ىضترملا مزه ىح ناةيرفلالشتفاف

 ؟6ضىثكارملا_”«ه 37575 ص ١ ج حفن_ ١48 ص ؟ ج ءادنلا وبأ- 15+
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 ةفالطلاب ميوب و اهم ماقأو تنوبلاىللا هلولذ نم قب نمب ماشه هوخأ داعف

 مايق هماب ىح ةدشاو باهرالا ةسايسس ىف رمتساف لكوتملا امأ

 داعاف . اماهأ ةدابأو ةيطرق ءالخأ ىلع لومف سلدنالا قرش ىف ىفترملا

 مزحاوبأ مهنمو « مهنا ز ىلع ضبقو « برءابدبةساو « ربربلا ىلا ةطلسلا

 هنمةمقنلاتدتشاف. مهلاومأ رداصو« دعب امن ةبطرق كلم ىذلا روهج نبا

 كلذو (ه 4٠4 ةنس ةدعقلا ىف ) ماجا ىف ةيمأ ىبةبلاقص هلتق نأ ثبلي لو

 نييوءالا نم اهيف نم لاتقل نايج ىلا ريسلل بهأتي ناك امني

 لاو تركو ماوعأ ةدعبهنم ربك أ وهو مساقلا ه وخأ هفلقت . م

 ىف ربربلا فلتخاف هتبس ىلع (يلاو لوتفملا ىلع نب ىح ناكو . هيليبشال
 الو نين هنال مساقلا يناج ىلا مقنا .هرثك أ نكلو . ةبالولا ةلأسم

 نم مايأ ةتس دعب اهيف عيوبو هيطرق لخدف . رغمالا هوخأ هيلع مدقو
 ةلاسملاو نإللا ىلا ةدشلا ةسايس نع لدعو . نومأملاب يقاتو هيخأ لتقم

 اريهز عطقأو . ةيرملاب مصعتساف داع هنكلو . هفطعتساو ناريخ لامساو

 رطاوملا تأدهو ةنتفلاتنكسف (افارتالاك ) حابرةعلقو ناج ىرماعلا

 دومح نب ىلع نب ىحراث ةثامبراو ةرشع ىنا ةنس لوالا عيبر ىفو

 ردانف كلذل مساقلا عاتراو . ريربلا نم هعايشأ هيلا مضناو هقلام ةنيدع

 نود ابلخدف ةيطرق ىلع هدنجن يح فحزو . هليبشأ ىلا لاتق الب ةبطرق

 ربشأةعضب ةلييشأب ,ساقلا ثيلو . ىلتعملاب قلتو ةفالملاب ىمستو ةضراءم
 ةرداغم ةصرف زهنا م ةفالخلا باقلاب هل ىعدبو ةزافلاو هعايشأ عمجي
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 م41 ةنس ةدمقلاىف ابلخدو اهلع فحزف هفلام ىلا ةيطرقل ىلع هيخأ نبا

 م-اقلادمج لاومأأ هب تناكو ءار طملا ةريزملا ةيالو هركسعب يحب محتقاو

 ءانيمىلع ةتبس__حاص ىلع نب سيردا ىتاثلا هيخأ نبا ىلوتساو . هترسأو

 راثوةبطرقب هناطملبهذام اذا هب يمتح أجلم مساقلا اهدمي ناكو هجنط

 ةديدش برح دعب اهجراخ ىلا هوصقأو مساقلاب ةيطرق لهأ كلذك
 رمتساو . ةنيدلا ةرصاحم ىلا ربريلا بلقناف ه 4١5 ةنس ىناثلا ىداج ىف

 ةبطرق لهأ جرخمل . اموي نيسمحو فين اهراصح ىف هعايشأو مساقلا

 مساقلادصقف مداقلا نع اوضفناوربربلا قرغتو ديدش لاتق دعب مزهف هلاتفل

 شيرش ىلا اهنع .لوحتق هتلماعم ابلهأ ءاسأف هباحصأ نم رفن مم ةيليبشأ
 ةيليبش نوئش ري دقب ىمخللادابع نب مساقلاوب | ىضاقلا لق: ساو .اهب نصحتو

 ةنيدملا رصاخل ربربلا هعمو شي رشب همع لاتقل راسف ىلتسملا ىحب امأ

 ىلتعملا وخأ سيردا هلتق ىتح نجسلا ىف ثباف هسبحو هم رسأو
 ىببل رمالادر يلع اولوع دق مساقلا اومزه نأ دعب ةيطرق لهأ ناكو

 ثبلب لف ه 414 ةنس ناضمرىفربظتسملا ماشهنب نئحرلا دبع اوميابوةيمأ

 هلتقف نمحرلا ديعنب دم ىعدي رصانال ديفح هترسأ نم هيلع جرخ ىح
 ٠ .(؟9 للي كساب ب قلتو شرعلا ىلع ساجو هستبالو نم ربشأ ةثالثل

 ةيطرق لهأ هيلعرات ىح رهشأ ةتس ضمت ملف ىأرلا فيعض ازجاع ناكو

 هطابص دحأ هلاتغا كلانهو لاس ةنيدم ىلا راسف اهنع هوصقأو

 تيبعلا ةرئاطلا ةيملدنالا ةرعاشلا ةدالوالاو رهو(!).

 -كة-



 - اؤكد

 لب اهاخدي مل هنكاو . ىلتسملا ىحي ةعاط ىلا ةبطرق لهأ داع مث

 اوعلخو كلذل نوييطرقلا راثف . ىربربلا ىنرفيلا فاطع نبا اهببلع ىلو

 ةيمأ ىبل رمالا در ىلع مهبأر رقتساو ه ؛ ١17 ةنس ىف ةيناث ىلتعملا ةعاط

 اوقفتاف دوهج نب دمت نب روبج مزملا وأ ريزولا كلذ ىف مهديم ناكو

 05 دق هيخأ لتقم هلا ةم ناكو ىضترملا ىخأ ذم نب ماشه ةعيايم ىلع

 نيرشع ةنس ةيطرق لخدو روهج نبا همدقتساف .تنقلا ىلا هركسعب

 ىلا رففنيرشعو نينثا ةنسدنحلا هيلع راث م م هللا دمتعملاب ىقلتو ةتاميرأو

 . ةبطرقي ةناهالاو باذملا فونص عورأاوناع نأ دعب هراصنأ مم ةدرال

 ه7 ةنس قوت ىح هدنع ماقاف هطسقرسو ةدرال بحاص دوه نباب قحلو

 ىبل ةوعدلا تعطقتنا هعلختو سلدنالاب ةيمأىب كوالم رخآ وهو: بقعالب

 ىصقالا برذملاو سل دنالاراطقأ عيمجم راتلا ىلع مهرك ذو ةيمأ

 هيلع باغتو شي رشن محداقلا هم لتاق نأ دعب ىلتعملا ىحي لاكو .4

 ملخاملف . ىحاونلا فلتخم ىف هل نيعزانملا عاضخال هدنجب فوطي ذخأدق

 روهج نبا لقتساو هتعاط اوضفرو ةيناث اوراثو ىنكتسملا نويبطرقلا

 جرخو.برحال ةدعاق اهذخئاوهن ومرقةنيدم ىلا ىلتعملا راسة يطرق ةءوكح

 سويح> كل ذك و .ناريخاببحاص ةافودمب ةيرماب لقتساىذلاىرماعلا ريهز هيلع

 الاجس ةدم اهنيب برحلا ترمتس 0
 هنوم رقب ىلتعملالاكو . اه هتوعد عطق :ىلتعملا نمةيناد سويح عر

 هركاسع د م قم و ةريذلا نيعب ةيليبشأب دايع 5 بقري
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 نوصحلاو نئادملا مالسا ىلع ءامجزلا ةفاكو ريربلا قفنا مث . اهيلع ةرامالل

 دم ناتو . هرمأ ىوقو هدعاس دن.ْثاو . اهياع هناطلس طسب وابماتساف هيلا

 لايق هنوءرقب ال_ةتسم لاك ىذلا ريربلا ءارمأ دحأ ىلاؤرلا هللا دبع نب

 ىنماقلا عم ارم ضوافتوهدهع ثكن هنأ ريغ همم فلاحت دق اهب ىلتعملا لولح
 دابع نبادنج نءنيد هجاه ةيليبشال ىلتمأا ةرصاحم ءانثأ ىفو . دابع نبا

 ه 457 ةنس مرحلاف كاذو هللا ديع نبا ةرزاؤم ةليغ هلتقو

 ىلقسملا بجاملا احنو هيب نءأ هيريزو ةروشع هراصن أ ىعدتساف

 نييدوجلا كلمةدعاقةفلامؤةفالخلاب هوميا و هتبسلاك احناكو هاخأ (:ردأ

 ىلوو ةريزجلاو ةدنرو اهلامعأو هيرملا هيلا تمضناو هللاب ديأتملاب قلتو

 هتيس ىلع ىلتعلا ىحن هيخأ نبا

 دتشاو وملاهل الذ دق ىلتعملا ه-فانم لتق دعب دايع نباىضماقلا لاكو

 تامط'ةملاونئادملا نم ةيليبشأرواجتام ىلع باغتلا ىلا مطب ذخأو هسأب
 ن هجتساوةنوبشأو هن ومرق ىلع ىلوت اق ه ركسع ىف ليمعلا هئبا ريسف

 5 ؛ردأو ىجابتصلاىواز ري رممالاب ثاذتساىذلا ىلازرملا هللا ديعنم د# دب

 مزه ةديدش بورح دابع نبا نياو مهني تبشنو دنملاب هادمأف ديأتملا

 لتقو دابع نبأ |ميف
 نكلو ىحهنا ميوبق ه6* ةنس ىف نيمويب كلذ دعب ديب انملا لتقو

 ىلتمما ىحي نب نيسحلل هدو هتبس ىلا ردا بجاحلا اجت نال رمأ هل ميم

 ىوتو شرا ىلا سيددا نب ىح رفو . رصنتسملاب يقثو ريربلا هيابق



 جرخافقلاعب القتعم ىلتعملا يحي نب .ساددا ناكو نيثالثو عب رأ ةنس 5

 .ىلاعلات بقلوهن و هرقو هطان رمن هتعاطأف اهم عيووةديدش بوطخدمب اهنم

 : اهملطموىنوبشالا قادنفلا ابمظن يلا ةروبشملا ةديصقتاب حودمملا وهو
 نيملا ءالاب كانيع تفرذ نيرانأ نم نال قرلا

 بقلتو ىلعن« سي رداهمج نا ىلوو .نيثالثو نامت ةنس ىلاعلا علخو

 نيمب دأو عيرأ ةنس هقلاع ىنوت مث .ايهلامعأو نايجو هظانرغهتعاطأو ىدبلا
 نيعبدأو عبس ةنس اه. ىنوت نأ ىلا هقلاع ثيلو ةيناث ىلاعلا سيردا عيوبف
 هدنرو هيرأاهيلا تءضناو يلعتسلاب بقلو دياتلا سيردا نبا دمت هفلخف

 نع هاصقاف زيعبرأو مست ةنس ىجاهنصلا سويح نب سبداب هيلا راس م
 ثكفبرغااىلارحبلا ريعو اعواختهيرااىلادمشر فو .اهياءىلوتساو هقتاام

 ءارمأ قم هقلاع ىلوت كوم رخآآ وهو. نيسمخو تس ةنردس ىفوت يح هب

6 ' 
 لاسةتعالا نم رف دق هيبأ لتقم دعب دوم نب مسأقلا نب دمت ناكو

 نيعب رأة-ىفوت مث. مهتعلا بقلتواميلع ىلوتساوءارضحلاا ةريزجلاب قا
 نبسمخ ةنسىف وني ح ءارصلل .ةريزجالا5 احث بلو قثاونامساقلا هبا هفلخف

 )0 سلدنزالا دوم ف ةلود تّدرقن ا هتوعو ةئاعبرأو

 ربئالانب ب هوو 1١٠66 ص# جدودلخ نيا_ ب هانا 7.9 ص ١ ج حفن )0(

 ١65 ص ؟ ج ءادقلا وبأ مو _ مس ج ىثك أراأ . الو وك ص و ج



 بم اوال

 درغم لصف

 سلدنالاب ةيعامئجالاو ةيسايسلا مظنلا ىف
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 ةيب رملا ةمظاالا (4) ذيفنتلا ملظن (©) ءاضقلاو عب رشنلا (؟) مك.هلا ماظت )١(

 رحبلاو ربلا ىف
 ةيسلدنالا ةراضحلا عوضوم قيهسن نأ لصفلا اذه ءاشنا ند دصقنال ١.-

 مهفل اهم دبال ةزبجو ةصالخ ىلع ىلأ نأ طقف درعا و« كلذ عقبال اما

 تدرفنا ةرهاز ةراشملا ردن تناكو اينايسا فنوملسملا اماظ يف شاع ىتلا ةمظالا

 ةيندملاو علا ءايض رشنب اهدبع ىف

 اهنيوكنوةموكملاع ون كاذ ىف لخدي و ةيسايسلا ةءظنالا ىلع مالكلاب أدبنو

 فيقتتلا ملغ او معإ رشنلا ردابعمو

 ىلع فرشبو قشمءدافياإ عضخم َ وفا ةءالو حشتقلا دبع 0 ال ايامسأ تناك

 اعالوتب ةيركسم ًاديملا ىف ةموكهلا تناكو . ةيقب . رفأ ماح اهنالو نيميو اهمرادا

 ماكو ٠ ةفيلخلا رم داهطلاو حتفلا ةمباتم هسفنذ تقولا ىف ىلوتي و سادنالا ما

 ًاديم ىف اسأرف طساوأ ىلا دلال تعول اوفد نيذلا م دنجلا ءامعز نماينابسأ

 ىف اهقرصو بئارم 00 ةعب ريشلا فيفن: رمأ كاذك ماا ىلوتي و . نءانلا نرقلا

 ا_مْم لكل تاعطانم ىلا كاذ لجأ ن ٠ ةمسق»٠ سادنالا تناكو ةعورسشملا هجوالا

 دعاوق وأ ةدعاق

 ةري جلا نم اهطسوتل برعلا اهراتخا ىلا ةيليبشا ةنيدم الوأ ةمصاعلا تناكو

 بيحب بويأ لقت مئ.اما“ مهترمال ثناد دق نكت مل طوقلا ةرضاح ةلطيلط نالو

 ةياهن ىح كقذك ترف ةبطرق ىلا ةموكحلملا ةدعاق سلدنالا الو ثناث ىمخلا

 ةيومالا ةلودلا
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 اينابساي ىوءالا لادلا نمحرلا ديل قتعاو قرماملاب ةياوءالاةلودلا تاطةساملو

 اهماك لو ةقلط» ةرامأ ةموكملا تناكف ةطلسلا مامز ىلع ضرقو ربمالاب بتلن
 هىوانت تناك يتلا ةيلهلا تاعزانملا تفتخاو . مثءالا تبان ًاحض'و الكش تنفتا

 ءامعزي هبايترال ريربلاوةيلقصلا ىلاوم ىومالا نمحرلا دبع مدقتساو . ةيسيئرلا ةطأسلا

 دبه ىف كاذك ةموكملا تئبلو . ةيرحلاو ةيسايسلا نيتطلسلاب رئأتساو . برعلا

 كاذبو نينمؤما ربمأبىمستو ةقالخلا ةدعا قيقا رصانلا ن رةحرلادبع ىلوت ى>هئافلخ
 كاذك رسمانلا لقنو.لبق نم ةعزانتم تناكو ًاضيأ ةينبدلا ةطاسلاب ةيمأ ونب رئأتسا

 ةبطرقن ةيحاض الا نكمت مل اهنا يلع ءارهزلا ةنيدم ىلا كلما ةدعاق
 نيتدايساا نيب همجي اهريغمأ سادنالا ىف ءاوس ةيمالسالا ةموك للا درفننو

 تاموك_لا ىف اهني ةماع ةقرفتلاو ٠ ةفال_1عأ ةمس ىف نيجزممت ةيسا.لاو ةيحورلا

 هسفن تقولا يف نال هنكلاو تاموكسلا هذ ًانيد ايءز ابابلا اناك دسقف ةينارصنلا

 .ىلاطيالا مع, راتلا انا اههدقي ةليلق صرف ىفالا ةيبب رحلاو ةيسايسا ةطاسلا نع ًادرجم

 دعاوق اهاظ ىف تنخنإ ىرخأ ةمظنأ ىلع دانعالاب اَضيأ ةيسلدنالا ةموكلأ درفننو

 !ةياو'مل هدهمتو ءارزوللبجاحلا ةمايركو ىلاوملا ةفياخلاوأ ربمالا ذاذتأك ةتباث

 ىذب فئاوللا تاموكح ىف ىمس سيئر ىف ةدايقلاو ةرازولا ىفص عامجأو ةرادالاو

 ماقملا اذه ىف دب رثالو . ماعلا نمالا دوت نع ةئطرشلا بحاص ةيلوئسمو نينرازولا

 ءارالإ فلتخل ضرمتن نأ صخالاب دب رثالو هئشن وأ مالم مات ركذاف عسوت:نآ

 ةيمأ يب ءارما اهتراوت ةفالخلا نأب لوقلاب تكنو .هنأثب هنسااو ةعيشلا اوقنتعا ىلا
 مهضمي سفانو ءامع زلا لمجف ةروتلاتبشنو مهنأش ل حمضا ى>رمم'نلا اهذختا نادعب

 ةمطاقموأ ة ةئيدم ىف ةوعدلاو مالا ىوس اهموسر نمد مى ىح ةئالملا ءانتباف اضع

 لقتساو ةيومالا ةلودلإ تبنت امهاف.ىوق ميعز 5 كقنعو ةروثلا ران اهيف مرطضأ
 اهباقلا فلتخء اويقلتو ةفالحلا موسر اولحتنا ىحاونااب ربربلا ءاعزو فئاوطلا كولم

 نيبسابعلا مهضسب اعدو . كلذ ريغ ىلا رفظملاو دمةءملاو روصنملاو رصانلاب اومسنف
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 انهم بلذتموا رثاث لك هلين ىلا حمطظي ىضوف ةفالحلا رمأ راصو . مهسن:ال نورخأو
 . هلوقب فئاوطلا كوام ىلع كلذ قيش ثر نإ ىعلو .هتأش رفص

 دضتم»و اربق دمتعم بيق سادنا ضرأ ىف يندهزي امم

 دسالاةلوصاخافتنا كح راك اهمضومريغ يف ةكلمم باقلأ

 فنص لكب صتخا فانصأ ىلا ت.سقف سلدنالا ةموكح لظ ىف ةرازولا اماو
 . اهفرصو لاومالاو بئارعغلا ليصحت ىلوتي ( ةيابجلا بحاص ) ةيلالا ريزوف ريزو
 عارو نيلظتملا جئاو> ,ْف رظنلا ىلوتي ثلاثو تالسارملاو ميلعتلا مآ رخأ وشو
 هنيع مهم دحاوةمايرب صاخ نا ويد ىف ذوءهتي اوناكو روغالا لهل اوحأ قرظن

 صن و تقو ىأ ىفهب لاصتالاب درغني و هنبي و مهي ةطساو نوكيا ةفيلمخلا

 . بجاحلا مماب
 نع ناطلسلا بجحي نمي ةيسابعلاو ةيومالا ةلودفا ىف ًاصاخ ةياجلا بقل ناكو

 نأ ةباجإلا تناك سادنالاب ةيومالا ةلودلا ىو . هحت وأ مماود هباب قاذبو ةماعلا

 ةقيط تع امن ءارزولا نيبو هني ةطماو نوكي و ةماعلاو ةصاخعا نع ناطلسلا بج

 ةباجحلا مساب دبتسملا صتخا ةلودلا نوئشب ةديئملاو ةفاللعا ىلع ةباذتملا باجسملا
 نودي فئاوطلا كولم ناكو : هؤانبأو رماع ىأ نب روصدملا لمف اك اهئاترم ولمل
 كاذب سنيةنالطاو كاملا باقلأ لاحتنا فسب اكمل مهمظعأ ناكف مهل افرش بقل
 (') مممالا

 يبهذم ىلع سل.دثالا ىف قيطت ةيءالسالا ةعب مثلا تناك : مي رشنلا مسا#

 اهنوةبطي كلذ لبق نويسادنالا ناكو .لخنادلا نمحرلا دبع نيماشهرصع فنه كلام
 ىف لوخدلا ةيمالسا ةموكح ىف ميرشنلا رث ر, ذ ىغتةيالو . يعزاوالا يعم لع

 ةيمالسالا ةس رشف ةيعضو ةمي رشب اقلمتم مالكا ناك اذا اك ىرخأ تاليصفن
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 . اهئاهقفو اهنمَأ نم !ممارثحا ىلع عملا اهوصأب ةيءالسأ ةموكح لك ىف قبطت تناك
 حراش داهْجاهيلع ناك امردقبالا رخآ نع رع وأرخأن عدلب ىف اهقببطت فلتخيالو
 نويديبءلاوةطما رقلاوجراوذنا لمفاك ةنرءءةسايس عارنالهطتخم تناك اةبةميش ثيشنوأ

 نودحوملاو

 هلاقتسالةيمالسالا تاءوكملا يف رابتعالاو ةلزاملا فاي رع ءاضقلا ناك : ءاضقلا

 مل هنالو هصاصتخا ةعسل ًاضيأو ىرخالا بصانملا قوف هلءجام ةينيدللا ةداي_سلا نم
 ىو : ىوقتلاو نبالا ىف خوضرو ملا ىف ةناكم ىوذ لادرلالا هتيالو حلف نكن

 . ءاوسلا ىلع ةماملاو ةصاخلا رظن ىف مارن>الا ديعب ةبرطا دفان ءاضقلا ناك سلدنالا
 .ةريبكلاندملا ىدحا ىف ةيعرشلاءاكحالل ًايلاوناك نمالا هتمسب مدقب ن'الزيبسالو
 هللاَم ربك أ سيئرولا ةماعزلا عجرتو . ةصاخ ددسم ىمسإ كاذ نود وه نم ناكو

 اذا ماكحالا ىف رظنلا ةداعاب موقي ةبطرقب هزكرم (') ةعاجلا ىضاق وأ ةاضقلا ىذاق

 ةاضقلا رايتخاو ةيئاضقلا نوئشلا ريبد: هسفن تقولا ىف ىلوتب و . نمط اببلا هجو
 هلوثم ةعاطتسالا ىفو ةموصخلا هريذ." البق هسفن ريمالا ناكو . ريمالا مه قافتالاب

 ىف هنأثك ةيمالسالا ةلودلا يف ًاءدترم وأ ًاعرشم نكي مل هنال سيئرلا وأ ىضاق' ماءأ
 ةيسارسلا هتساي ر مدي ناك انأ ىلع . ةئيدإلا روصملا» ىلعسولا نو رقلا تاموكح ىف

 هتعاطتسا ىف ناك كتذكو ةيعرشلا ماكحالاب كسمتلا نود تاب وقملا ميقو" هنكع
 روصملا كلت ىف ائاح ناك ءاضقلا نا هيأ بيرال امم نكلو . وذملاب ًارمأ ردصينأ
 لصف ةيرظنلقيبطتلاب ةئيدحلا ةءاننالا عضاو همارتءابوجو ىف حلي ىذلا هلالقتسال
 : تاطلسلا

 ىضاقلا نذا نع مايقلا اهصخام ةينيد ةفيظو ىو ةلادعلا ةفيظو ءاضقلا عبني و

 ' ىف ةباتنكو عزانتلا دنع ءادأو دابشالا دنع المت مهبلعو مط ايف سانا نيب ةدارشلاب

 )١( صال جحش ٠١١
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 (") مهتالماعم رئاسو مهنوردو ميك المأد صانلا قوقح اهب طنحم تالجسسلا

 "عرب نوفرعي صاخشأ تالمامملا ماكحأ ذيفنتو موصخلا ةوعدب موق ناكو
 ءاضتلا

 ةيرحلا ن.ةيمالسالاة موكا ف ريمالا نكي ل . اهتيابجو بئارسغلا ضرف .؟

 ماكحأب تاوانت ةيدرشلاماكحالا نالكلذو ثيردحلا عرشملا ام بئارضلا ضرف ف
 ىحاونلا زيبمتو جرملاو لخدلا ىف لاملا ثيب وأ شيجلاب كاذ نم قلعتي ام ةصاخ
 فئاظولا ممأ نم بئارضلا نآش يف رظنلا ناكو . كاذ ربغ ىلا ةونعلاو حلصلاب
 جراعاو لخدلا ىف ةلودلا قوقح ظذحو تابابجلا لامعأ ىلع مايقلاي اهولوتم صتخيو
 اهبتري ىلا نيناوقلا ىلا كلذ ىف عوجرلاو اهفرصو ىبةاز رأ ريدقتو ركاسملا ءاصحاو
 جارخ رصملاكاذ ىف ةموكحلا لخد اهن» فاأتي ناك ىنا دراوملا مأو (؟) رمالا ةالث
 ةرداصلاو ةدراولا نغسلا ىلع ةمودرملا لاومالاو اهرودع وأ ةعرزنملا ىضارالا
 هل ثراو ال نم ثاريمو تاقدصو ةاكز نم لاملا تبب لدو ةكسلا راد لخدو

 امأ . رخآاو نآ نيب ام ودما# هتبراحم نم شيجلا اهحيرب ناك ىثا مئانغلا ساخاو
 صاخ ضرغوأ ةءامالاهءقويناك ىنأ|تاءارنلا وأ ريمالا اهرداصي ناك ىنلا لاومالا
 (5) هال ىهت وأ رداصت تناكف

 امعيقوتو ماكحالا فيئنتو نمالا ةياعرب دهعي ناك : ماعلا نءالاو ةط رشلا

 ةيفنت ىلوتي ناكف ةطرشلا بحاص امأف . ةبسلاو ةطرشلا بحاص ىلا سادنالا»
 كلذ نود ام ذفنيو لا برشو انزلا ىلع دحيف ريفعتو دح نم ةيئانجلا تابوقعأ»

 ليجسنلا ماظن هبشب ماظنلا كلذ نأ رهاظو #1 ص ةمدقملا:نودلخ نبا )١(
 ىلدملا نوناقلا ىف
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 نلوتب ناك لب باقداب عقوت ًاءاكحأ دقني تاذ ىف نكي ملع . باسقعلا فانصأ نم
 رابك نم ةداع يختني ناكو . ىضاقلا لخاد: نود اهحلا ميقي مث قيقحتلاو ماهمالا

 ةنيدملا بحاسو ةطرشلا بحاصب نييسادنالا دنع مسيو ةصاخلا ءالغد وأ داوقلا

 نم لئقناب رمأيف امل د ال ةطادسو صاصتخاب ماشي ًانايحأ ناكو ليقا بحاصو

 بوجن تناك ىلا سارحلا تاعامج ىلع راعيسي و ربمالا ناذئتسا نود هيلع بجو

 .ةلتقلاو ص ,صلااراثآ بقمتنو ةنكمالاوقرطلاةسارح ىلع فرشنال اليل ةئيدلا ءاحتأ
 مح لاعجو . ىرخصو ى ريك ىلا ةطرملا تعون سادنالاب ةيومالا ةلودلا فو

 ةيناطلسلا بتارملا لهأ ىلع محلا امبحاصل لمجو ءامعدلاو ةصاخلا ىلع ىربكلا
 ١ن ا نمو مهيراقأ ىدبأ لعو؛ تامالطلا يف مهبديأ ىلع برمغلاو

 رك ىركلا بحايعل بصخو . ةماعلاب موس .ىرغصلا بحاص لمجو . هاجلا

 . هغيرصت ىف الا اهنوحريب الف هيدي نيب دعاقملا نوءوبتي لاجرو ناطل_ىلا بابب
 (') ةباجحلاو ةرازو# ًاحي_ثرت تناك ىت> ةلوالا لاجر نم رزكالل اهنبالو تناكو

 ىذلا ركنملا نعىهنلاوقورعملاب رمالا باب نم ةينيد ةفيظو ىهف ةبسحلا امأو
 هيلع هضرف نيمتيف العأ هاري ند الذل نيمي نيالا رومأب مئاقلا يلع ضرف وه
 لمحي و اهردق يله بدؤيو رذ_هيو تاركنملا نع ثحبيو كفذل ناوعالا ذختيو
 ةيعادتملا ينابملا باحصمازلا وتاقرطلا د يهلثم ةنيدملا ىف ةماعلا ملاصملا ىلع سانلا
 ممرض ف غالبالا ىف اهريقو بتاكملا يف نيدامملا ىدبأ لع برشلاو اهمدهم

 .هيلاعفريو كلذ نم هماع ىلا لعب امف و مكحلاو رآظنلا هلو . نيامتملاو نايبصصلا

 ا ق سالدتلاو شغلاب قاعتب امذ لب ًاقالطا ىواعدلا ىف مكحلا ءاضمأ هل سيلو

 كقذ لاثاو فاصنالا لع نيلطامملا لمح ًاضيأ هلو نيزاوملاو ليياكملاو ةشيعملا
 ةميرم ةيرادا ةقيرطب عقوت ماكحا اهن"اكو مكح ذافنا الو ةنيب عام. هيف سيئ امم
 ةبسحلا نوكتو ةبسحلا لاجر ىلا عف.اتف اهضا رغأ ةلوهسو اهموممل ءاضقلا امتع هزئيو
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 ني.دييعلا لئمةيءالسالا لودلا نم ريثك ىف تناك دقو ءاضقلا بصنمل ةمداخ كاذب

 )١( هرايتخاب اهيفىلوب ىذاقلاةيالوعو ع قئلخاد سلدنالاب نبي ومالاو برغمابو رسصمب
 قاوسالا ىف ىضاقلا ريسي نأ ةداعلاو . مهسفنأ ةاضقلا امم موقي ناك ًانايحأو

 سالتخالا .شنلاعقوةيعرشلاماكحالا عابتأ يلع هش: فرشيا نا وعأ هعمو ايكار
 ماكحالا ة اع ع نع غيلبتلا ىف قألا نم درف لكل اء ادع اذه( " ) تالماعملا ىف

 نمالا ةياعر تناك 0 ةيموع ىوعدب |. اعدم ةسئن ةماقاو ملارجلا تاكترا وأ

 ةيمومعلا ةباينلا لق مويلا اهب موقي يلا نيمرجلا ىديا ىلع برضلاو نيناوقلا فيفنن ١
 ةطرشلا بحاصو ةيسملا لع ةءزوم ةرادالا لاحرو

 ًادب» ىف برعلا دنع حئتذلا ةسايس نع ةماع ةملك لوالا لصفلا ىف | رى ذ-.

 رحبلاو ربلا ىف ةيبرهلا مهئءظنا نع ةملك انه ركذنو ممرما
 تناكاماو . تباث شوج وا ةتب'م ةيب رحةمظن أ أدبملا ف برعا نكي مل : شيجلا

 بلقنب مهنم لك ناكف لاتقلا ىلا عوزنااو قاشمما متو ةعاجشلا مهمئابط ىلع باغت
 وهو «رفلاو ركلاب» نودلخ نبا فصوىذلا عونلا نه ملاتقو . ةجاحلا نيح ايدنج
 لاتقل افالخ ةنيعم فوفص ىلا ماظ:نالا نود هلاجرب طالتخالاو ودعلا ىلع بوثولا
 ريسأو فوفصلا بئرت هيفو سرفلاو نامورااو نان ويلا هلعتسي ناك ىذلا فحزلا

 اوتهامبكلم مستاو ةر واجلا مءالا ىلع برعلا باغت املو . ةيقامتم ودملا ىلا

 ةتبات دعاوقو ةمظنأ شيج# تعضوو دنإلا ىم راثك الاب
 راسبلا ىلآو . ةعيملاولا ركسع ىهو ةمدقم ىلا شرجلا مسق. ناك برها تقوىنخ

 وأ رخؤملا تالذب قدأيو نيدانجلا ان وكيف ةنمياأ دنج نيميلا ىلاو . ةرسيملا دنج
 قرغتسنال ةئرعالا تناكو هطايضو هب رحناكرأو ماعلا دئاقلا نم بلقلا فاأتيوتقاسلا

 ١م ص ةمدقلا. نودلغ نإ (9)
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 مزاتست تناك ةيومالا ةلودلا دهع يف شويملا ةماخض نكلو ًاريسي انمزالا ًادملاق

 هعبقت م 2” دنخلا نم ريسل ءزجو مئالطلاب مدقتي عاذلاوا ريمالا ناك ىتح ةربثك 5 امانا

 (5) ةيقبلا
 ةيبرحلا مهقثارطو منرفالا ةيظنأ نماري اك برعلا سبتفا ةيسادنالا ةلودلا ىفو

 شيملا دعاوق مضوت ملو . ٌرفالا اهل.هتسي ناك ىتلا فحزلا قيرطب مطانق ناكر
 نم ةيبرح رصانع ىبرهلأ شوجلاب جزتمت تناكو . ماش» نب ميلا دبع لبق تباثلا
 شيجلا دقفو . اهتوشخو ابسأب ةدشب ظفتحت !دبدم انمز تلظ ىتلا ربربلا لئابق
 هتيمهأ لك ىرعلأ م. دق ىتح نانرق ضعي 0 هتناتمو هتيالصديع لبق ىسادنالا

 ةوقلاو ةدايقلاب ربربلا رئأتساو

 سيبابدلا فرعي الو ةليوطلا حامرلاو سارتلاب براحي ىسلد.الا ىدنجلا ناكو
 ةرهز نونوكي ىسادنالا شيلا ىف اربثك ناسرنلا رصنع ناكو (') برعلا ىسقالو
 تدا املاطو فوذصلا ماتلا تقو لامنلاو ماهلا لمعتسا ق رف هيفجمدن:و هلاجر

 ذقنأ وهو قيئجلملا ىلا أجلت برعلا تناك راصحلا ىقو . ةليلج تامدخ ةفالخلا ىلإ
 ودعلا مرصاحبام دنعو . نوصحلاو عالق# اضيوقت اوخابأو ابيرخم ةيبرحلا مهنالا
 راوسالا قوف جاربالا نو.يقيو ةنيدملا لو> قدانخلا نورف

 اأو . هلاوهاو رحبلا نوبهري ةلحاقلا مهتريزج هبشفف ترعلا أن : لوطسالا
 ئنيحزهواف رحب# اعورماثصو رمع ةفيلفلا ىلا صاملا ني ورمع بتك رسصم اوحتتنا
 هباقع نم لانو رمع فلانه الا برعلا نم دحأ هبكري ملو هبوكر نه نيملسما عنع
 رحبلا ىف هوزف هنليف ناهازغأ امل هليجي ديس ىدسالا ةمئره نب ةجفرع لمف اسك

 نيملسللا نايفس ىبأ نب ةيوامم نذأ ىتح كلذك نأشلا لزب ملو ."ةنع. هيلع هرك أ
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 مهئاطلس خاشو برعلا كلملا رقتسا الو . هداوعأ ىلع داهجلاو رحيلا بوكحر َ

 ب لا دنع ىذ رك برقنو مويدبأ تحتو م 1 الوخ مجاعالا م د١ تراغو

 رحبال مهتسرامم ترركتو ةيرحبلا مماجاح ىف ةرادبلا اومدختساو هتعانص
 ميكلا#م نم كاذب اوصتخاو ةحا .الاو لاجرلاب ليطاسالا اونحش ٠ نفسلا اوأشنأ
 سادنالاو برغلاو ةمقب .رفآو ماشلا لدم هتفاح ىلعو رحبلل برقأ ناك ام مرونو

 ءادنأل نات ةعانبملا راد اعتاب ة ةيقي رفا لماع ناسحىلا كالملا ديع ةفيلخلا زعوأو

 نب هللا دايز مايأ هيلفص حيتف ناك اهنمو . داهجلا مسارم ىلع ًاصرح ةيرحبلا تال الا
 ةيقيرفأ ليطاسأ كلذ ىهب ند تناكف تارفلا نب دسأ دي ىلع باغالا ميهارب
 صوجتف ةئتثلا ليبسيف امه دالب ىلا بئامتت نبي ومالا ونييديبعلا ةلود قسل دنالاو

 ةراماخللاو ةأرجلا اهبفرسجتت: مئاقو كلذ ىف اطو بي رخنلاو داسفالاب لحاوسلا لالخ
 نييطن زيملاو نييلاظ. الاب عرل ًاعضوم برعلا ةراحبلا تاراغ ._ ذاك املاطو

 دقت نامروالا تاراغ لوطسالا ةيوقتب ةرطرق ةموكح مانهأ ىعاود نم ناكو

 مموادتعارركنو.رخآآأل تقو نع ءىطاوشاا بهن ةبب 0 راحبلا ىلازو> زي اوناك
 ربمالا هئباو طموالا نورا دبع ريمع ىف ايهالو ةمهأ ىنب دبع ىف سادنالا ىلع

 رهن تملا مىملا دبد ىف كاذكو دهم

 اهوتوأ بكر» ىتأم ىلا رصانلا ن»رلا دبع مايأ سلدنالا لواع»ا ىعتنأو

 طحلل اهؤذردو ٠ سحامر نبا رموةساا ملل فره ىف رمادتالاب رحبلا ريمأ ناكو
 ذخات دلب لك نم كالملا رئاس ن٠ ةعمتجم اهايطاسأ تناكو . هيراأو هياهي عالفالاو
 هتاناقهو هحالسو هب رح رمأ ربي ةراصبلا نم دئق ىلا هرظن مجرب الواعسا .نرفسلا هيف

 تمم:جأ اذاف . هئفره ىف هئاسرا رمأو فيذاجملا وأ حبر رل+ هتبرج رمأ ربدي سيئرو
 ناطاسلا|ماحشو مولعملا اهرعتركسع مهم ىلاطلس ضرغوأ لفتح وزغل لبطاسالا
 هتكلمم لهأ تاقبط ىلعأ نمدحاو ربمأ رظنا مهلعجو هيااومو هرك اسع داواو هلاجرب

 نوادملا ناكو.ةمينغااو حئفلاب مهبايأ رظناي و مههجول مهر سسلل 9 هيلأ مهلك نوعجر'



 دسم 8651

 ةيناوج ميدج نم ( ضيبالا رحبأأ ) رحبلا اذه ىلع اوباغ دق ةيمالسالا ةلودلا دبمل

 نم١ىب مهايطاسأب لبق ابارسهتلا مالا نكسب لف هيف مهم اطلسو مهلوص تمظعو

 حتفلا نء ةمولمملا تاماقملا مه تناك ف ميمايأ رئاس حئملا هرهاظ اوطتماو هبناوج

 هينادرسوهقرونمو هقرويملثم هيف لحاولانع ةمطقنملا رئازجلا رئاساوكلمومئانغلاو

 .وايطاسأ نوزشزهؤاتبأو ىعيشلا مماقا بأ ناكو.صربقو شادي رئاوهطلامو هيلقصو

 بحاص ىرماعلا دما حتتفاو . ةمينغلاو رفظلاب باقنتق هونج ري زج ةيدبملا نم

 اهداعتساو ةثايعنراو سه هنم هليطاسأ ىف هينادرسمةرب زج فئاوطلا كولم نم ةيناد
 رحباا اذه ةلنم ريثكم ىلع اويلغت دق هلك كلذ لالخ نودلملاو ارثكول ىراصنلا

 ليطاسالا ىف رحبلا زيجت ةيمالسالا رك اسعلاو . ةيهاذو ةيئاج هيفمهليطاسأ تراسو

 اي ربالك يتراما لحاوس ) ةيلامّملا ةودعلا نم !. لباقملا رييكلا ربلا ىلا ةيلقص نم

 (') مهك لام ىف نخثتو من رفالا كولع مقوتف ( ىلوبانو
 دش

 . تابنلا . فاشكتسالاو ايفارذجلا . ةغلقلا . مولعلا (؟) بدالاو رمشلا )١(

 ةعانصلاو ةعارزلا (4) ىق.سوملاو ري وهتلاو تحالا (©) ةعيبطلاو ايميك لا . بطلا

 ةراجتلاو

 ىلع ال. ذملاايناب ا ىف ةيءالسالا ةثودلاب ةيبرعلا مولدلاو باد الا تغلب س١
 قنورلاو عادبالا نم اياغبد'الاو ردشلا لصو سدنالا ىنذ . اهمولعو ةمأ بادأل

 قرمثملا ةغالي ىلا اهباتكو سلدنالاءارمش فاضأو.ىرخأ ةيمالسا ةلود ىف اهلصي م

 ريبمتلاو هيبشتلاو ةراعتسالا فونص ىف زانتفالاو ةقرلا بورمض ىمضا هنايب ةماخفو

 تابلقتو تارسملاو مال الاو رصانعلاو ءايشالا فصو ىفرءرهاشملاو صاسحالا نو

 مهنري زج ةعيبط مئادب هون كلذ لءاوكءاثرلاو رخفلاو ءاجطاو حدملا ىفو « ةايحلا

 مم ةرقتلا هذه هنع انلقن دقو م19 س ب١٠ ص ةمدقملا : نودلخ نبا )١(

 1 فرصتلا ضعب



 تنس

 ٠ مهئاوذأ ةمالسو مجم ةئر نم كلذ يلع بئرن امو مهتراضح ومصو
 . (,داع ًارمأ بدالاو رعشلا ىف ةلوألا لاجر نه ةصاخلاو ءارءالا غوبن ناكو

 ءاواطاو ءأو هاا مان ن ن٠ ايش باتكلا اذه ىف اندروأ دقو

 اناصخأ و أطام ِ 508 !ةنوملظتي حشوملاب ءو.ماتق أ ادنالا ءأ رمش ثادحت أ دقو

 نم ىرب وغلا رفام» ىلا مدق» 3 راعلا تايد عرتلا نو . كتاذ ق اوءرب و اناصفأ

 . هب رقلا دقملا بحاص هير ديف نا هنع كاذ دخأو ده نب أ ديع ريمالا 1

 هب رأأ بحاص حدامص نبمهتمملا ر هاش زازقلا ةدايق نأثلا اذع ىف عر نم لوأ ناكو

 : لئاقلا وهو (أ) ( فئاوطلا كولم نم )

 مشكلا اق نصق اد سمش مردب

 منأ ام روأ ام احضوأ ام متأام

 لقنو باتكلاو ءارعشلا مجارت فبابسالا ةيب رعاا باد الا خرؤا كرئتو اذه
 هتذلب مذ اليلق ةضانالا ند ادب ىرال انكنو ءاهيلع قيلمتلاو مهروئنمو مههولظنم

 نونغلاو مولملا فلتخم ىف نأشلا عيفر نم سادنالا ةراح
 اهن”الاب روأ ىف هتذخأ ىذلا اهروط برعلا دنعةةلفلاذخأت مل : ةفسلفلا .؟

 ءايشالا لوصأو قالخألا دعأ وب اهنمقامتام ام سالو ةريثك قوم قءالسالا ضراعت

 اهسرد مل ةئس قولا ىاراغلا رع وبا برعلا نم ةينانوبلا ةفسلفلا سرد نم

 اديس نبا هغلس عرب و .م ١154 ةنس قوتملا ىطرقلا دشر نباو قرششملا ىف اهعاذأو
 برعلا ةفسالنلا زاتما دقو . ةيعيبطلا ةفسلفلا ىف رشثع ىداحلا نرقلإ ىف شاع ىذلا
 افوسليف ناك الثم ىنارافلا ناف ةماعلا فراعملا تاتشأال مهباعيتساو مهن امولعم ةعسب

 ه16 ص ةمدقملا . نودلخ نبا (1)



 -اوواس

 دقو هرمعم ىف ةفورءلا تاغالا ميمج ملكتي ليقأ« يلع ناكو اعرلب ًايقيسوم» ًايضايرو

 نب ملا رص ىف شاع ىذا 0 ١١ ناكو . نونغااو مولعلا عيمج ىف بتك

 ناكو . يكلنوا ايضا 3 ءدبطو افودلف لاما ةفسالف ريك 0 نه ربتع ىذلاو ماشه

 قرفلاو دونطأو ناتورلا بنتك اي امل هرممع ىف برعلا اهفرع ىثنا مولعاا عج 5339

 .نونفااومواعلا فاتتع ىف باتك ىئامو# ف'أو امحرم ؛و وطمرا بت ضرو دق و

 ليفطلا نياو هجاب نبا أ سندنالا عمال و 95 نهو

 مجامملا اوعضوو امظع ًاقوبن ايفارذجلا ىف برعلا نبأ فاشكتسالاوأيفا رثجلا

 نرقلا ف شاع ىذلا ) ىسي ردالا مجم صخالاب اهنم رهثشا ىتلا ةدقتملا ةيفارتجلا
 فاوطلا ىلع ريت فينك مومظعم 2 اوةميظع .تالحرب مهمريثك ماقو( رشع ىناثلا

 ىف اوركفي ملو . ىنرفلا ةيةي رفا ءطاش ىن- ضربالا رحبلا ءطاوشو ربلا ءاحكأ ىف

 اوفش.كتسا مهن أب داقتعالا يلع ل.كام دجوي هنأ ريغ . طيحلا لها فاشكتسا

 نم الجر رشع ةيناع نأ ىس ردالا نع القن ىدنرك ّرذ دقق ىرانكو ووزأ روع

 ىعارشش كك قرشع ىدا“ ا نرقلا اديه ىف ىل زغلا اين :ايساء طاش اورداغ برعلا

 ةريز# اوسر ثرحاب ونجم اب رغ اوراسق ىطنالطالا طال ىف فاشكتسالا دبع

 كلانه وأ ىرانكلار زج نم تناك اع رز قرخأ# ةرب زجاوفشكتساف ابونح !ورمتسا مث 3

 اوذخأ دقو . نسما ق تاقثق ءاسأو رو-ثلا لاوط نوللا رج ةفنامع الاجر اودهاش

 انبامن ىلا طيحلا لهاا وتشكتسيل اوجرخ مهن أب هوريخأو ةري زجلا كلن كال ةلباقمل
 .هنوبشأ ءانيمىلا اوداعوحامو. نيس اوراسو اقرشاوداعف مهدور مثمةلادتساب ميمنقأل

 (ما8 مة:سىفوتلا) ىتاملاراطيبلا ىباامس الو تايئلا ل ءىف ب رملاعو و : تابنلا

 دشر نبأ فوسليفلا ايا هيف غب : دقو . مدقلا ملاملا ءاحنأ لك ىف لوهت ىذلا

 ضرالا مأ ىلع اوقوقتو ةميظع 0 هيف برعلا عرب دقق بطلا امأ : بطلا

 لاق .ثيد_لأ بطلا ىف رابتءالا مضوم ةيبطلا انيس نبا ثاحيأ لازت الو . ةبطاق



 برعلا نأ, فرئمن نا بجي » : اينايسا ىف برعلا ةلود خيرات هباتك ىف ىفروم خرؤملا
 ةبصحلاو ىردإلا ةجلاءل لئاسو لوأ انقرع مهنمو ضارعالا صيخشت اوداجأ دق
 تالبسملا لدب ةنيلملا ريقاقملاةجلاملا نف ىف ءوثددتسا ام نمنأ ناكو . علبلا ةبوعصو

 ةحارجلاو مث رشقلا ثحابم فاضبأ اوغبنو «ةرثكب نانويلا اهلمعتسي ناك ىتلا ةداحلا
 رعز نب كألملا دبع امسالوةهيظع تافاثذكتس اهيف اوفثتكتساو ةلديصلا نف اونقنأو

 ىف هريغ قبسو قومالاو تاقابرتلا صاوخ سرد ىف صخالاب عرب ىذلا ىليبشالا
 ءافشلا ءاودك رهزدايلا لامتسا

 ملع وعضاو مهو . ةفسلنلا ىف مهماحبأ تايضاي رئا ىف مهلاحبا تقافو : ةضايررلا

 ًاضبأ اورحيتدقو . م 1195ةنس قوتملا ىلببشالا ىضاي رلا ريج هركدبا رجلا
 سادنالاب ًامئاش اءلع ناكو ةقئاش ثحابم هيف مو . بك اوكلا صاوخو كاثلا ىف

 باجعاريئثتسام رثك أوهءايميكلا ف برعلا غوبن نا ىلع : ةعيبطلاو ايكلا

 تسر قيقح .ءايميكلا]لع اوفشكتسانبذلا هبرعلان | قملاو. اهئانئوةئيدحلا ابوروأ

 برملان كلو ةدرفت»تايلممك نورقلارباغىف برغلا فو نامورل'ا دبه ىف رصمىفءايميساا
 بطلا ىف اهومدختساواهناقاشكتسا واه ايم تاتشأ ا وعجو ءايميكلا يفاورحبت نملوأ

 بكرتو ة«.دبلا ناولالا/ فاوصالا غيدو نداعملا ةيقنث لثم تاءانصلاو نونقلاو

 ريطقتلا تايلدع رشاءلا نرقلا ف برعلا فرع دقو . دولجلا بدو روطملاو حاورال

 لازت الو.ةيذدعملاو ةيناينلا تابولةلاوةيندمملا ضمارملا اوفشكتساولردكلاريض#و

 ف رعلا اهلصأ ىلع لدن ىلقلاو قيبنالاو لوحكلا تالك
 فاشكتسا ليبس ىف دوهجلا نم ًاريث؟ اولذيو ارييك امامها ءايميسلاب اومتهاو

 (') بهذ ىلا نداعملا قاب ىلإ وح اهنطساوب نك ىلا ةداملا وأ ندعملا

 نكلو ىدس اهاك ةثيد+-اوىلعسولا روصعلا ىفءامميسلا ءاماع ثاحبأ تبهذ (9)

 ةقيرطا يناملالا ىتيم روتك لا فاشكتسا أبن ةربخالا ةينامالا فحصلا انيلا تام

 اا



 اء

 لئاوسلا نزاونو تاب رظنلا ف اوركتباوةكيناكيملاو ةعببطلاثحابم ىفاوقدعنو
 ( صقر ) لودنبلا اوعرتخاو

 ددعرب وصتااو ثحنلا نف لي مل: قيسوملاو ريوصتلاو تحنلا ب . «

 امدقت رصانلا دبع ىف امدقت ريوصتلاو شقنلا نا ريغ ريك ىدم ىلأ برعاا

 اوك رثشاو « ةبطرق ىلعاودفو نبذقلا ىراصنلاو نييطن زييلا نع برعلا امهذخأ ورك ذي
 سلدنالاب ةيمالسالا ةلودلادبعرخأ ىفو . ءارعزلا روصقب شوقنااو ليئاملا منص ىف

 صاخشالا لثمت ةنقتم اروص اومسري نأ برعلا عاطتسا هطانرغ ةكلمم ىف ىأ

 .اهريقو ديصااو بورخلاو

 نين رقلاوف امءالو سلدنالاب ةيمأ ىنبدهع ىف راهزأ اعأ ترهزأ دفق ىقيسوملا امأ

 قيسوملا بايرز محلا نب نمحرلا دبع رصع ىف لدنالا ىلع دفوو رشاملاو عمانلا
 ريبكلا نانفلا كلذ فارشأب قيسوملل ةسردم ةبطرق ىف تسأو.قرشملا نم ريوشلا:

 فزرلاو ءانغلا ىف برعلا عربو . نييقرسوملا ريهاشم نم ًاريثك تجرخأف هداشراو
 ةرائيقلاو دوملاو ةرافصلا لم مويلا ىح ةذوزعملا ةيقيسوملا تال الا نم ريثك ىلع

 اهريغو نغرالاو

 طيطختو ضرالا ةحالف ىفايئايسا رع غ وبن بعش غبي لو : ةعارزلا -.5

 ةرمأ ىبب دبع ىف سادنالا وداسم ناك .وجلا لاوحأ ةفرعمو ةيشاملا ةيب رتو قئادحلا.
 تالوصمملا ءام ال قرطلا ل ئمأيواهنونفو ةعارزلا صاوخ«ماملالا فضرالا بوعشعربأ
 ليبشالا اي ركز ىلال ةعارزلا ف فاؤم لا,روكسالا ةبتكمىفو . اهندوجو ابحاجو

 قرطواهزونك جارختساو ضرالا ع مثايط ةفرعم نمبرعلا هيلا لصوأم غيم م ىلع لدي

 مهتعارز اواخدأ دقو. ةفلتلا تانابنلا عرزل سقطلاو ةب رثااةمءالمو ف فرصلاو رلا

 . 95 ةنض هبلوي ١ ددع ةماعلا اينامأ ةتبز زاغ ةدي رجعجار ) بهذ ىلا قبث زلا لب وحن

 ( هيلوي ا ددع ءارذلا ةسايسلا ةددبرججو



 سسشلا الاس ل

 اا -

 نارفعزلا وركسلا بصقونطقاك راجشالا وتانابنلا نما ريثكك ةيفيرفالامثوقرشملا نم
 عدب أن م مركلاو توتلاو لاقتربلاو نوتيزلا تاباغو حمقلا ضايف تناكو ليخنلاو

 ْ ةعيدبلا ءارضخلا اهجورمو رسلدنالا نايدو ىف نيملا ىرئام

 قرطلاب هميزوتو ءاملا بالجتساو فرصلاو ىرلا قرط ىف برعلا غوبن امأو
 لوادجلاو رطانقلا نم سادنالا نايدو ىف نآلا ىلا ةيقابلا مراثآ هب دهشتف ةينثلا

 ةديدع فراصموعر' ترفحو ةريبك رطانق ةيمأ ىنب دهع ىف تميقأ دقو . ةسرادلا

 قئادحلا سرغ ىف ملو قوقتااو ةراهملاب ابعناصأ دهشت اينابسا ىف فات تاهج يف

 مل ديشت مثادب ةرهازلاو ءارهزلاو ةفاصرلا قئادح تناك دقو . ةقثف ةرهش ايقيسنتو

 باتنكلاو ءارعشلالايخم ًابيصخ قتسم تناكو ؛ قوذلا نس>و ةعارعااب

 نيملسملا درع ىف اينامسا ىف ناك هنأ لقوح نبا ركذ دقو : ةراجتلاو ةعانصلا

 صادرلاو ديدحلانوجرختسي اوناكم هنا نورخأ رك ذو ةضفلاوبهذلا ةديدع مجانم

 بلصلاوديدحال "ربكم ئاصم ةطانزغو ةلطيلط ىف ناك و. ندامملا نم اهريغو ق.ئزلاو

 فوصلال ماعم تناكو . ةيقيرفا ىلا ردصتو ةرثكب منصت رئاخللاو ةحلسالا تناكو

 فزمللا عاصم تناك كلذك ناولالا عدبأب ةغربصملا ةشقالا دوجأ جرخت ريرحلاو

 برعلا فرع دقو.ةبطرق ىف غبصيو ميدي دهجلا ناكو. اما مجاو ىناوالا قشرأ ِج رخك

 ىلا اوجردت مث ريرحلا هنم نوءنصي اوناكو « ني_ملأ نه اهولقن قرولا ةعانص ًاضيأ

 ناتكلاو نظقلأ نم همنص

 اهطسوتو اهعقو:نسحل كاذو سلددالا ىف اديعي اوأش تغلب دقف ةراجتلا امأو

 ماشلاروغثو ةينيطنطسقلا ىتح دنع ةبراجتلا اهفئالع تناكو . قرشملاو برغملا نم

 همورو أونج ةصاخو ةيلاطيالا روختلا ف وصرت ةيراج.تلا انس تناكو ةيردنكشالاو
 اهئاعو:صمواوليصا هع ردصتو ضيبالارحبلا ءازجأ ىقابوكبةايردالا ءامثأىف لوجنو

 راطقالا كيتاه ىلا



 ل
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 مظنا ًاحرش انلق اك اهاندروأ « ةرهازلا سلدنالا ةراضح ىف ةزجوم ةذبن هذه
 اهم ىبوروالا ملاماا امنعورب اورهيوءاينايسأ ىف نوهلملا اهلاغ ىف شاعىلا ةايحلا

 ( اينايسا ىف برعلا ) هباتك لوب نبال ذاتسالا اهب لهتسا ىثلا ةنيلبلاةماكلا كالتب
 رعي ةرهازلا اهتراضح ءوضو نورق ةينام نام لا ةرطرق يف اينايسا تا »

 ىف ةميظعلا نئادملا تئشناو . نيحنافلا دوهجمب ةبيضحلا اهعاقب ترهزأو . ايوروأ

 «ءاممالاىوس ديجملا اهيضامب ارك ذي ام ةمن قبي لف اءأي ىداوو ريبكلا ىداولا لوبس

 ةمبوروالا راطقالا رث اس نود نونغلاو مولملاو باد الإ اب تمدقتو . طق ءايمالاو

 ثناكىلا لملا لهانم اودريا ارتلعاو ايناملأو اسنرف نم بالطلا اهبلا عرهف ىرخالا

 لاطب أ نم اهؤابطأو سلدنالا و>ارج ناك . !١ربغ نود ةبب رملا دالبلا ىلع ضينت

 سردلا ىف ةرياثلا ىلع نمجُش تايييط ةوسأ ةبطرقب تغبنو 6 نونقلا خاونو معلا

 ةينابنلاو ةيكحانلاو ةيضايرلا مولعلا ةردز ل.تكتو رمشت ملو . ثحبلا ىف قمعتلاو

 ةعارزلا ف نابسالا برعلا رهمو / ةيبرعلا اينابسا ىف الا عيرشتلاو ةفسافلاو راتلاو
 اوغبت كلذك .لزنلا ةعانص ىو ء . نفسا ءانب و نيصحتلا نف ىفو « ةينفلا ىرلا قرطو

 رفاظلاقوذتملا ةعبل لع يف ًادددم ًانمز اوث ؛بلف مالسلا نون ىف ميغوبن برحلا نونف ىف

 فيسلاورانلا لع مبش وين اذا رخبلا ةدايس نييمطاؤلا فان: مهليطاسأ تناك امنبو

 قرولا ىودؤريام لكو « اهداعشو ةمأ ةملثع ىلإ وعدبام لكف : ةينارصنلا م ءأ ىلا

 اينايضا وسم هب زف ةيماس ة ا رهاب

 اليب ازياو هناني درف اهراثأ يلاةيبيلصلا برملا تقهرأ م | غو9؟ةنس قو»

 ثملع.» هنأ ىلع . هطان رغ 0 اينايسا ةمظع توذو « برعلا نم ةيفايلا ةيقبلا

 . هترارحم اهشمنأ املاط ىلا ضرالا قوف ةيب رمل! ةراضحلا ءوض نه ةدشأ ريصق ىدمل
 سموك وىناثلاب يليفو سماالا لراشو اليبازياو دئانيدرف روصع ةمظع تلءاضتق

 ساجمة دايس تارملا مالعأ تقفخمم. ةميظع ةلود انو. تومتا ورازيببو زئروكو



 ضرأب ءابظالا فرعي ال حبصأف .ةكلاحةملاظ اينابساءاجراىف فد تداسر «قيفحتلا

 نوعيس ةيمالسالا ةلودلا نايا تدنأ اهدبو .روصقلاو لهجلاب الا ةريزماهمولع تناك

 ةيادهلة يطرق ىلابتكلا نه فنأ ةئايسخ تاهحو بالطلا لوقع ةيذشنل ةماع ةيتاكم

 (ديردم) ةديدجلا ةيصاعلازا ى> « معلا نع بغرو « لهل داس ذا:هداشرأو ملاعلا

 انريصع ىف لايروكسالا تاطوطخمع نضو:رشعنءانلا نرقلاىف ةماع ةيتكم اهب نك
 هيليبشأ نوف ىلع ىْعَقَو . يئايسا هنأ ولو سلدنالا خعوات عضو ىلا حماط لوأ ىلع

 مالسالا وان" الاوز لوزتى> ةماعلادهاملا تقلتاو.اهئانصتفعو«ةيرملاو ةلطيلطو

 ًامقلب أرفق تراصن ابقي سنت ىف برعلا عرب ىلا ىرلا قرط نم عرازملا تدرجو

 ىلا ةريبكلا نئادملا مظم»م تبرخو « ترففاف ةييصعألا نايدولا ةراضن تأبذو

 0 ناكم صوصللاو ءامهدلاو نو.ىابلا لحف سلدنالا عاقي اهلا جي نيزت تناك

 ناسرفلاو راجنلاو

 نوبلا ودبي اذكمهو « برملا اهخاصقأ دعب اينارسا طاطحتا غليم كلذ »
 « ! اهخيراث راودأ نيياعساش



 اينابسا ىف برعلا مرام بانك ىس رهف
 ةصئص

 0 فاؤملا ةملك

 ٠ مجارملاب تبث
 0 برملاو مورلادنعحتنلاة سايس

 ١١ ةيقيرفأ ىف برعلا تاحوتف
 اذ 0 حتتلا لبق اينابسا
 ©؟ حتما ريمصل نإ ىموم بهأت
 »5 اينايساىلادايزنب قرلط روبع
 م4 انيودسانيدموأشي رشةعقوم
 ىف دايز نب قراط تاحونف

 نب ريصأ نب ىموم تاحوتف

 فب نيحافاا ريصم
 6 ىلرملا حفلا ريئأت

 ؛# ىمموم نب زيزملا دبع ةيالو
 1 كلام نب مع.سلا ةيالو

 1:6 زوأوت ةمكود

 فى ميدض نب ةسننع ايالو
 17  قزئانلا نمحرلا دبع ةيالو

 ةلودلل ٌحرتلاو برعلا تاوْرْع

 ىف ةينامورلا

 ٠8 اسنرف يله برعلا فحز

 ةحفص

 ه+ ءادبشلا طالب وأ روت ةمقوم
 7 ةمقوملا ليصافت
 مالسالا ريصف قاه ربأت

 5 ةينارسعنلاو

 هس نطق نب كللا دبع ةيالو
 6 ١ جاجحلا نب هبقع ةيالو
 يو لئابقلازيب ةلهالا برملا

 <87 نمحرلا دبع نب فسوي ةيالو
 و٠ قرشملابةيوءالاةودلا طوقم

 هروبعو ةيواعمنب رمح رلادبع
 ىف سادنالا ىلا

 ف ةيطرق ىلع هؤالتسا

 الك 2 لامالا ىراصت تاوزغ
 به ناملراش سماسد

 الك لانك ورةمت وم

 لال هئافصو نهرا ديع قالخأ

 ىف نمح رثإ دبع نب ماده ةيالو

 مْ حم رفلاوراوثلاهتي راخ
 م رصتنملا كلا ةبالو

 م حترفلاو راو: نبراحم



 ا اسم

 م هتافصوكىلا قالخا

 ملا طسروالا حرا دبعتبالو
 م8 نامروناوىراصنلتب راخم

 44 ةبطرقىراصن يبصعت

 945 نمحرلا دبع نب دمم ةيالو
 هم سلدنالا ف ةرودلا

 هم دوم نب رذثدلا .ةيالو

 14 ده نب هللا دبع ةبالو

 44 ةروثلا دادتما

 1.00 راوثا هللا دبع ةبراحم
 9١( ٠١6  لامشلا ىراصن خيرات

 للا نويا ةكلمم مايق

 او رصاتلا نهحرلأ دبع ةبالو

 ندي راوثالهتب راح

 14 ىراصنلا هتب راح

 14 نافيتءأ تنص ةعقوم

 ٠٠١ رافانون وءلا نم را دبع وزغ

 لي هطسقرمم ىف ةروثلا

 5-5 اههدنالا ةعقوم

 ١؟6 . ةيقيرفافرصانلا بورح

 ١؟9 هديعىف ةبومالا هل ودلا ةماخض

 ةم# 2 ةناليلا ةسا هداختأ

 لهي يلا ىقتضايم
 ال6 هدبع يف ةباجملاو ةرازولا

 ؛م . ةينارصنلا كول. تاراذس
 16 . ىمانلا ىنابم
 1 هئالخأو هئافص

 15 رماتمملا محلا ةالو

 1. هلاتشقا هتبراحم

 ١545 2 لامثلا كولم مم هقلاحت

 ا١؟9  ىصقالابرثم لاف هبورح

 لك هرصع يف بادالا

 ١١ (؟)- لامثلاى راسن خعرات

 ١6١ ىراصنلانيبةيلهالا برحلا

 #١9 نويلو ةلاتشق نيب برحلا
 لل لامشلا لالح .ضا

 ٠66 حلا نب ماشه ةبالو

 ١58 رماعىلا نيروصنملا ضويل
 ١١ ةلللا ىلع هؤاليئسا

 لت اينواناكون ويلاه دّرف

 ١٠١9 ىمقالا برغملا ىف هبورح

 اذك ٠ راقان ءنويلهتب راحم

 اذه هلاتشقل هوزغ

 ١7١  حبص نيبو هني عارسلا



 وجايش اس ةوزغ
 روز انالاك ةمقوم
 هتاقصو روصنملا قالخا

 رفظملا كاملا دبع ةيالو
 روصنملانب رصانلا ةيالو

 ةبمأ ىنب بوو
 ىدوملا ؟يالو

 نابلس نب ماشه جورخ
 نيمتسملا نابلس جورخ
 نابلسو ىدبملا نيب برحلا
 ءارهزلا نايلس ماحتقا

 ةبطرقل هتداعتسا

 ةبطرق ةموكح لالحمضا

 دوم ىنب ضووم

 كلما ىلع مؤالينسا
 ةيلعالا برحلا
 نومأ ارمساقلا ةيالو
 ىنكتسملاو رهظتسملا ةءالو

 هلي دمشملا ةيالو

 دايع نبا بورح
 ب” ديأتملا ةيالو

 ةحفص

 نفي

 نيو

 1١

 نغم

 لل

 ا

 1 ام

 مع

 0 ام

14 

 اذو

 1ك

 الذي

18 

1 
15١ 

00 

 لي
13 

 ذي
 ٍ او

 اا

 ةحذص

 ىبةودضارهاوىلاملا ةبالو

 51 دوه

 ١997  ةيعابجالاوةسايسلا رظنلا

 14 ىنايسلاكحلا ماظن

 144 عب رشنلا

 "6 ءاضقلا

 "م١٠ اهئيابجو بئارضلا ضرف
 ىلا ماعلا نمالاو ةطرشلا |

 ا .ةيدحلا

 كَ شيلا ةمظنأ
 كل لوطسالا

 ١ بادآلا و'رعشلا

 ؟ءا/ ْ 'ةفسلتلا

 "مه  فاثدكتسالاو ايقارتجلا
 25 باعلا - تايناا
 ب كذلاو ةضايرلا

 "4 ةعيبطلاو ايكلا
 ٠٠١ قيسولاوريوصتلاو تحللا
 ا ةعارزلا

 تكا ةراجتلاو ةعانصلا
 جب ل
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